
  
  

  رئاسة القمة عن نشاطتقرير 
  هيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات

  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  بعد اطالعه: -
 على مذكرة األمانة العامة، �

  وعلى التقرير الختامي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات، �
  وعمًال بما جاء في النظام األساسي للهيئة، - 

  ر �ُ�ــــ�

جيــه الشــكر والتقــدير إلــى فخامــة الــرئيس جــالل طالبــاني رئــيس جمهوريــة العــراق، ورئــيس تو  -1
) لمجلــس جامعـة الــدول العربيــة علـى مســتوى القمــة، علـى رعايتــه جهــود 23الـدورة العاديــة (

  ).2012متابعة تنفيذ قرارات قمة بغداد (
مـات واألمـين العـام علـى تقديم الشكر إلى الدول أعضـاء هيئـة متابعـة تنفيـذ القـرارات وااللتزا -2

 ما بذلوه من جهود مقدرة لمتابعة تنفيذ قرارات هذه القمة.

  
  )3/2013؟؟/ –) 24د.ع ( 570(ق.ق:     
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  تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك
  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  بعد اطالعه: -
 على مذكرة األمانة العامة، �

 العمل العربي المشترك،ن عوعلى تقرير األمين العام  �

  وبعد االستماع إلى خطاب السيد األمين العام في الجلسة االفتتاحية، - 

  ر �ُ�ــــ�

  اإلشادة بتقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك الذي تناول مختلف المجاالت.    
  

  )3/2013؟؟/ –) 24د.ع ( 571(ق.ق: 
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  تطويـر جامعـة الـدول العربيـة
  

  
  ،القمةالجامعة على مستوى إن مجلس 

  بعد اطالعه: - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،تقرير األمين العام عن العمل العربي المشتركوعلى  �

  ،13/9/2011) بتاريخ 136د.ع ( 7372وعلى قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم  �
) بتــاريخ 23د.ع ( 567وعلــى  قــرار مجلــس الجامعــة علــى مســتوى القمــة فــي بغــداد رقــم  �

اتخــــاذ القــــرارات فــــي بشــــأن تفــــويض األمــــين العــــام لجامعــــة الــــدول العربيــــة  29/3/2012
بمــا ُيمكنهـا مـن االرتقـاء بأســاليب  الالزمـة إلعـادة هيكلـة األمانــة العامـة وتطـوير أنظمتهـا،

 عملها وتحسين أدائها ومواكبة المستجدات على الساحتين العربية والدولية،

  ،6/3/2013) بتاريخ 139د.ع ( – 7582ة على المستوى الوزاري رقم وعلى قرار مجلس الجامع �
 ،اق جامعة الدول العربية وأنظمتهاإلى ميث واستناداً  - 

بيـــان مســـيرة التطـــوير ، و عهـــد ووفـــاق وتضـــامن بـــين قـــادة الـــدول العربيـــةواســـتنادًا إلـــى وثيقـــة  - 
 ،2004الصادرين عن قمة تونس  والتحديث في الوطن العربي

  ر �ُ�ــــ�

جيه الشكر للجنة المستقلة رفيعة المستوى برئاسة السيد األخضر اإلبراهيمي والتي أعدت تو  -1
  تقريرها عن إصالح وتطوير جامعة الدول العربية.

األمـــين العـــام إلعـــادة هيكلـــة األمانـــة العامـــة اتخـــذها التـــي  واإلجـــراءاتالخطوات الترحيـــب بـــ -2
بتـــــاريخ  567قمـــــة بغـــــداد رقـــــم أنظمتهـــــا تنفيـــــذًا للتكليـــــف الصـــــادر بموجـــــب قـــــرار وتطـــــوير 

29/3/2012. 

 6/3/2013بتـــاريخ  7582أخـــذ العلـــم بقـــرار مجلـــس الجامعـــة علـــى المســـتوى الـــوزاري رقـــم  -3
للنظـر فـي المقترحـات واألمانـة العامـة مـن الـدول األعضـاء مفتوحـة العضـوية تشكيل لجنة ب

ووضـعها بمالحظاتهـا وموافـاة األمانـة العامـة والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة المسـتقلة، 
وفــق أولويــات ومراحــل وجــداول زمنيــة، وعــرض نتــائج أعمالهــا علــى مجلــس موضــع التنفيــذ 

 .2013الجامعة على المستوى الوزاري في سبتمبر/ أيلول 
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  إنشاء المحكمة العربية لحقوق اإلنسان
  

  
  ،القمةإن مجلس الجامعة على مستوى 

  بعد اطالعه: - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،تقرير األمين العام عن العمل العربي المشتركوعلى  �

ــــى قــــرار مجلــــس الجامعــــة علــــى المســــتوى الــــوزاري رقــــم  � ) بتــــاريخ 136د.ع ( 7372وعل
13/9/2011، 

ــــى قــــرار مجلــــس الجامعــــة علــــى المســــتوى الــــوزاري رقــــم  � ) بتــــاريخ 137د.ع ( 7489وعل
10/3/2012، 

 وتعزيزًا الحترام وحماية حقوق اإلنسان العربي، - 

  ر �ــــ��ُ 

 الموافقة على إنشاء المحكمة العربية لحقوق اإلنسان. -1

تكليف لجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول األعضاء إلعـداد النظـام األساسـي  -2
 للمحكمة، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الجامعة الوزاري في دورته المقبلة .

لميثـــاق العربـــي لحقـــوق اإلنســـان إلـــى دعـــوة الـــدول األعضـــاء التـــي لـــم تصـــادق بعـــد علـــى ا -3
 اإلسراع في ذلك.

  
  )3/2013؟؟/ –) 24د.ع ( 573(ق.ق: 



-5 -  

  القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي ومستجداته:
  
  

  ومستجداتهـاة ـة الفلسطينيـالقضي
  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  بعد اطالعه: - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ألمين العام عن العمل العربي المشترك،وعلى تقرير ا �

)، 2003)، وقمة شرم الشيخ (2002وٕاذ يستذكر قرارات القمم العربية، وبخاصة قمة بيروت ( - 
) وقمـــــة الريـــــاض 2006)، وقمـــــة الســـــودان (2005)، وقمـــــة الجزائـــــر (2004وقمـــــة تـــــونس (

بغــداد وقمــة ، )2010)، وقمــة ســرت (2009) وقمــة الدوحــة (2008)، وقمــة دمشــق (2007(
ـــاريخ  )2012( والبيانـــات الصـــادرة عـــن اجتماعـــات اللجنـــة الوزاريـــة لمبـــادرة الســـالم العربيـــة بت

، 1/5/2010، و26/3/2010، و10/3/2010، و2/3/2010، و12/11/2009
، 23/8/2011، و14/7/2011، و28/5/2011، و15/12/2010، و8/10/2010و
  ،9/12/2012، و22/7/2012، و2/6/2012، و30/10/2011و

وٕاذ يشــير إلــى قــرارات الشــرعية الدوليــة الخاصــة بقضــية فلســطين والصــراع العربــي اإلســرائيلي  - 
وبخاصــــة قــــرارات مجلــــس األمــــن ذات الصــــلة والمتعلقــــة بإقامــــة الدولــــة الفلســــطينية المســــتقلة 

 وعاصمتها القدس وعملية السالم الدائم والشامل،

ضية الفلسطينية جراء استمرار السياسات وبالنظر للمخاطر الجسيمة المتزايدة التي تواجهها الق - 
اإلســــرائيلية العدوانيــــة وبشــــكٍل خــــاص تلــــك الهادفــــة إلــــى تغييــــر البنيــــة الجغرافيــــة والديمغرافيــــة 
والثقافية لمدينة القدس، بما فـي ذلـك إجـراءات توسـيع بنـاء المسـتوطنات فيهـا وفـرض األنظمـة 

ويـــــدها وطمـــــس هويتهـــــا العربيـــــة، ، وتهأهلهـــــا الفلســـــطينيين منهـــــاوالتشـــــريعات الراميـــــة لطـــــرد 
وبخاصــة المســجد األقصــى، ومحاولــة تغييــر فيهــا واســتهداف المقدســات اإلســالمية والمســيحية 

معالم البلدة القديمـة فـي القـدس، وهـو مـا أظهرتـه اإلجـراءات والممارسـات اإلسـرائيلية المسـتمرة 
 بصورٍة واضحة،

رعية الدوليــة وٕامعانهــا فــي انتهــاك وفــي ضــوء رفــض إســرائيل المتواصــل االنصــياع لقــرارات الشــ - 
القــانون الــدولي اإلنســاني بحــق الشــعب الفلســطيني مــن خــالل إجــراءات الحصــار االقتصــادي 
الخانق وسياسة العقوبات الجماعية، وتقطيـع أوصـال األرض الفلسـطينية، واالعتـداء المسـتمر 

 على المرافق الحيوية والمؤسسات الوطنية الفلسطينية،
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العربي الثابـت والـدائم باعتبـار القضـية الفلسـطينية القضـية المركزيـة للعـرب جميعـًا،  وتأكيدًا للموقف - 
وتعنى جميع أبناء األمة العربية وأقطارها، وتشكل جـوهر الصـراع العربـي اإلسـرائيلي بمـا يمثلـه مـن 

 ،خطر عسكري وسياسي واقتصادي وحضاري يهدد مصير األمة العربية بكاملها

عربي على دعم صمود الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل استعادة وانطالقًا من الحرص ال - 
 حقوقه، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لمواجهة المخططات اإلسرائيلية،

 وٕاذ يدين استمرار تصاعد العدوان الوحشي اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، - 

  ر �ُ�ــــ�

 :مبادرة السالم العربية  :أوالً 

أن الســالم العــادل والشــامل هــو الخيــار االســتراتيجي وأن عمليــة الســالم  التأكيــد مجــددا علــى -1
والتأكيــد علــى أن الســالم العــادل والشــامل فــي المنطقــة ال  ،عمليــة شــاملة ال يمكــن تجزئتهــا

االنســــحاب اإلســــرائيلي الكامــــل مــــن األراضــــي الفلســــطينية والعربيــــة مــــن خــــالل  إاليتحقــــق 
 / حزيـرانالسوري المحتل وحتى الخـط الرابـع مـن يونيـوالمحتلة بما في ذلك الجوالن العربي 

واألراضي التي الزالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة  ،1967
مبــادرة السـالم العربيـة ووفقــا لقـرار الجمعيــة العامـة لألمــم  إلـىالالجئـين الفلسـطينيين اســتنادا 

كال التــــوطين وٕاقامــــة دولــــة فلســــطين ورفــــض كافــــة أشــــ ،1948) لســــنة 194المتحــــدة رقــــم (
المســتقلة ذات الســيادة وعاصــمتها القــدس الشــرقية وفقــا لمــا جــاء فــي مبــادرة الســالم العربيــة 

) وأعــادت التأكيــد عليهــا القمــم العربيــة المتعاقبــة ووفقــا 2002التــي أقــرت فــي قمــة بيــروت (
  .لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة

ولة فلسـطين شـريك كامـل فـي عمليـة السـالم وضـرورة اسـتمرار دعمهـا فـي التأكيد على أن د -2
ـــالوقف الكامـــل لالســـتيطان إلســـرائيلمطالبتهـــا  وأن المفاوضـــات  يجـــب أن ترتكـــز علـــى  ،ب

ومبــادرة الســالم  ،مرجعيــة عمليــة الســالم والمتمثلــة فــي قــرارات الشــرعية الدوليــة ذات الصــلة
وأن النقــاش حــول الحــدود ال بــد  ،زمنـي محــدد اروبإطــ ،العربيـة ومبــدأ األرض مقابــل الســالم

والشـروع فـي قضـايا التسـوية النهائيـة  ،1967االحـتالل الـذي بـدأ عـام  إنهـاءأن يستند على 
 ،وعلـــى رأســـها االســـتيطان والقـــدس والالجئـــين والحـــدود والميـــاه اإلســـرائيليللصـــراع العربـــي 

تأكيد على أن قطاع غـزة والضـفة واالنسحاب من كافة األراضي العربية المحتلة والواألمن، 
تتجـــزأ لقيـــام دولـــة  هـــي وحـــدة جغرافيـــة واحـــدة ال ،الغربيـــة المحتلـــة بمـــا فيهـــا القـــدس الشـــرقية

 ،وعاصـمتها القـدس الشـرقية 1967فلسطين المستقلة على كافة األراضي التي احتلـت عـام 
طينية وكافـــة الراميـــة إلـــى تفتيـــت وحـــدة األراضـــي الفلســـ اإلســـرائيليةورفـــض كافـــة المحـــاوالت 

  .اإلجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل
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علــى  وٕاصــرارهاالمفاوضــات بســبب تعنتهــا عمليــة لية الكاملــة لتعثــر ؤو المســ إســرائيلتحميــل  -3
الـــدولي الواضـــح علـــى عـــدم  اإلجمـــاعاالســـتمرار فـــي االســـتيطان كبـــديل عـــن الســـالم  بـــرغم 

الــذي يمثلــه االســتمرار فــي االســتيطان وعلــى الضــرر البــالغ  ،قانونيــة وشــرعية المســتوطنات
والتأكيـــــد مجـــــددا علـــــى أن الموقـــــف  ،علـــــى فـــــرص تحقيـــــق الســـــالم وتحقيـــــق حـــــل الـــــدولتين

والذي يتعارض مـع أحكـام وقواعـد القـانون الـدولي وقـرارات الشـرعية الدوليـة ومـع  اإلسرائيلي
 إلـىؤدي متطلبات تحقيق السالم وفشل الوسيط األمريكي في تحقيق نتـائج فـي مسـاعيه سـي

وأن اســـتئنافها  ،النظـــر فـــي المفاوضـــات ألن مســـار المفاوضـــات أصـــبح غيـــر مجـــد إعـــادة
ووفقــا لمرجعيــات عمليــة  اإلســرائيليالصــراع العربــي  إنهــاءمرهونــا بتلقــي عــرض جــاد يكفــل 

  .السالم
ورفـــــض كافـــــة  ،إســـــرائيلالمطالبـــــة بـــــاالعتراف بيهوديـــــة دولـــــة  اإلســـــرائيليةرفـــــض المواقـــــف  -4

تغييــــر الواقــــع الــــديمغرافي والجغرافــــي  إلــــىأحاديــــة الجانــــب الهادفــــة  ائيليةاإلســــر  اإلجــــراءات
 ،لألراضــي الفلســطينية المحتلــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــرض وقــائع جديــدة علــى األرض

 إقامـةومحاوالت االلتفاف على أسس عملية السالم ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثـل فـي 
  .ة فلسطين المستقلة والقابلة للحياةدول إقامةدولتين والقضاء على فرص 

لياته والتحـرك التخـاذ الخطـوات واآلليـات الالزمـة لحـل ؤو تحمـل مسـ إلـىدعوة مجلس األمن  -5
بكافـة جوانبـه وتحقيـق السـالم العـادل والشـامل فـي المنطقـة علـى  اإلسرائيليالصراع العربي 

ياته تجاه دولة فلسطين لؤو وتنفيذ قراراته وتحمل مس ،1967أساس حل الدولتين وفقا لحدود 
خـط  إلـىواالنسحاب  ،لألراضي الفلسطينية والعربية المحتلة إسرائيلاحتالل  إلنهاءالمحتلة 

ذات  مجلــــس األمــــنالقــــانون الــــدولي وقــــرارات  وٕاعمــــال ،1967 / حزيــــرانالرابــــع مــــن يونيــــو
  .الصلة

ت األمـــم مفاوضـــات جـــادة تكـــون مرجعيتهـــا تنفيـــذ قـــرارا إطـــالق إلـــىدعـــوة المجتمـــع الـــدولي  -6
) لعـام 242وفـي مقـدمتها القـرارين رقـم ( ،المتحدة وخاصة قرارات مجلس األمن ذات الصـلة

 إلـى إسـرائيلاالحـتالل وانسـحاب  بإنهـاءاللذين يقضـيان  ،1973) لعام 338ورقم ( ،1967
بمــــا يشــــمل القــــدس الشــــرقية (عاصــــمة دولــــة  1967لعــــام يونيــــو/ حزيــــران خــــط الرابــــع مــــن 

عــن األســرى الفلســطينيين  واإلفــراج ،طان علــى أرض دولــة فلســطينفلســطين) ووقــف االســتي
 ،األسـرة الدوليـة إلـىتأكيدا لالعتراف الدولي لرفع مكانة دولـة فلسـطين وانضـمامها  ،والعرب

بموجــــــب قــــــرار الجمعيــــــة العامــــــة رقــــــم  ،كدولــــــة مراقــــــب غيــــــر عضــــــو فــــــي األمــــــم المتحــــــدة
)A/Res/67/19(.  

رئــيس مجلــس الــوزراء ووزيــر خارجيــة دولــة قطــر  تشــكيل وفــد وزاري عربــي برئاســة معــالي -7
وعضـــوية كـــل مـــن المملكـــة األردنيـــة الهاشــــمية وجمهوريـــة مصـــر العربيـــة ودولـــة فلســــطين 



-8 -  

مشــاورات مــع مجلــس األمـــن وبمشــاركة األمــين العــام لجامعــة الــدول العربيـــة وذلــك إلجــراء 
تفــاق علـى آليــات وفــق األمريكيـة وروســيا االتحاديـة والصــين واالتحــاد األوروبـي، لال واإلدارة
مفاوضــات جــادة، وتكليــف األمــين العــام لجامعــة الــدول العربيــة  إلطــالقزمنــي محــدد  إطــار

  .الخطوات التنفيذية الالزمة لهذا التحرك إلعدادفريق عمل  لتشكيل
ـــي خـــاص بطـــرح القضـــية  -8 ـــد مـــؤتمر دول ـــى أهميـــة التحـــرك مـــن أجـــل الـــدعوة لعق التأكيـــد عل

لألراضي الفلسطينية المحتلـة اإلسرائيلي االحتالل  إنهاءبهدف الفلسطينية من كافة جوانبها 
وعلـى رأسـها الحــدود  اإلســرائيليقضـايا التسـوية النهائيــة للصـراع العربـي  إقــرارمسـتندا علـى 

ووفقـا لقـرارات الشـرعية الدوليـة ومرجعيـات  ،القـدس والالجئـين والميـاهو  ،االستيطانو  ،األمنو 
قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم و  ،درة السالم العربيةعملية السالم المتفق عليها ومبا

  .والخاص بقضية الالجئين 1948) لسنة 194(
مجريـات عمليـة السـالم  إزاءتقيـيم الموقـف العربـي  بإعادةتكليف لجنة مبادرة السالم العربية  -9

فـي طـرح  المعطلة من مختلف جوانبها وأبعادها بما في ذلك جدوى اسـتمرار االلتـزام العربـي
  :النظر في إعادةوكذلك  ،مبادرة السالم العربية كخيار استراتيجي

أي انجـــاز  إحـــرازجـــدوى مهمـــة اللجنـــة الرباعيـــة ودورهـــا وذلـــك فـــي ضـــوء عجزهـــا عـــن  �
  .باتجاه تحقيق السالم العادل والشامل

هجيــة الدوليــة المتبعــة وآلياتهــا فــي معالجــة القضــية الفلســطينية نالتعامــل العربــي مــع الم �
والـــدفع نحـــو تغييـــر هـــذه المنهجيـــة وبلـــورة آليـــات جديـــدة  ،اإلســـرائيليلصـــراع العربـــي وا

 اإلســرائيلياالحــتالل  إنهــاءمــن أجــل  ،للتحــرك علــى أســاس مرجعيــات الشــرعية الدوليــة
  .لفلسطين وباقي األراضي العربية المحتلة

ول العربية في معة الداجتماع مجلس جا إلىعلى أن تقوم اللجنة بتقديم تقريرها وتوصياتها 
  قمة استثنائية.لعرضها على  تمهيداً  دورة طارئة،

توجيه الشكر لألطراف الدولية التي دعمت مبادرة السالم العربية ومطالبتها مواصلة دعمهـا  - 10
والتأكيـد علـى أن اسـتمرار رفـض  ،للقضية الفلسطينية والحقوق العربية والدفع بجهود السـالم

الشـرعية الدوليــة ومبادئهـا ومرجعياتهــا تؤكــد  إلــىالتـي تســتند  لمبــادرة السـالم العربيــة إسـرائيل
  .في تحقيق السالم إسرائيلعدم جدية 

التأكيـــد علـــى أهميـــة الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه اللجنـــة الوزاريـــة لمبـــادرة الســـالم العربيـــة وأهميـــة  - 11
 لإلطـاروفقـا  ،) للقمـة العربيـة24استمرار جهودها برئاسـة دولـة قطـر خـالل الـدورة العاديـة (

السياسي الذي يقوم علـى أن مبـادرة السـالم العربيـة المطروحـة اليـوم لـن تبقـى علـى الطاولـة 
  .طويال
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 :تطورات القضية الفلسطينية  :ثانياً 

لصـــالح قـــرار الجمعيـــة  29/11/2012بتـــاريخ تقـــديم الشـــكر لكـــل دول العـــالم التـــي صـــوتت  -1
دولـة مراقـب (غيـر  إلـىة ) لرفع مكانـة فلسـطين فـي األمـم المتحـدA/Res/67/19العامة رقم (

  ،وعاصـــمتها القـــدس الشـــرقية ،1967يونيـــو/ حزيـــران عضـــو) علـــى حـــدود خـــط الرابـــع مـــن 
وحــث مجلــس األمــن علــى  ،ومطالبــة الــدول التــي لــم تصــوت لصــالح القــرار لتغييــر موقفهــا

في البت في الطلب المقـدم لحصـول دولـة فلسـطين علـى دولـة كاملـة العضـوية فـي  اإلسراع
وتكليــــف المجموعـــــة العربيـــــة فــــي األمـــــم المتحـــــدة لالســــتمرار فـــــي متابعـــــة  ،ةاألمــــم المتحـــــد

   .هذا الشأنبكافة الجهات ذات الصلة  في ،القانونية الالزمة لهذا التحرك اإلجراءات
مطالبة الواليات المتحدة األمريكية بعدم استخدام حق النقض فـي مجلـس األمـن ضـد القـرار  -2

ألمـم المتحـدة لالعتـراف وقبـول انضـمام دولـة فلسـطين العربي لمطالبة الدول األعضاء في ا
الـــرئيس لألســـرة الدوليـــة بـــاألمم المتحـــدة خاصـــة وأن هـــذا الموقـــف يتماشـــى مـــع تصـــريحات 

لتحقيــق الســالم علــى  ،19/5/2011أوبامــا والــذي عبــر عنهــا فــي خطابــه بتــاريخ األمريكــي 
وأن تكــون حــدود  ،1967حزيــران لعـام يونيـو/ أسـاس حــل الـدولتين علــى خطـوط الرابــع مــن 

منــذ ومــا جـاء فــي خطابــه أمـام الجمعيــة العامــة  ،وٕاســرائيلدولـة فلســطين مــع مصـر واألردن 
  .بشأن قيام الدولة الفلسطينية ،2010 / أيلولسبتمبر

يونيـو/ توجيه الشكر لكافة الدول التي اعترفت مؤخرا بدولـة فلسـطين علـى حـدود الرابـع مـن  -3
ـــــران  والـــــدول التـــــي أقـــــدمت علـــــى رفـــــع التمثيـــــل  ،قيةوعاصـــــمتها القـــــدس الشـــــر  1967حزي

منها بتعزيز  إسهاماالقيام بذلك  إلىودعوة الدول التي لم تعترف بعد  ،الدبلوماسي لفلسطين
االحتالل وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها  إنهاءالدولي القائم على ضرورة  اإلجماع

  .القدس الشرقية ووفقا لقرارات الشرعية الدولية
االعتراف بدولة فلسـطين  إلىالواليات المتحدة األمريكية وكافة دول االتحاد األوروبي  دعوة -4

  .وعاصمتها القدس الشرقية ،1967يونيو/ حزيران على حدود خط الرابع من 
دعــم جهــود دولــة فلســطين المحتلــة للحصــول علــى عضــوية الوكــاالت الدوليــة المتخصصــة  -5

  .الدوليةالمواثيق والبروتوكوالت  إلىواالنضمام 
احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عبـاس وتثمـين جهـوده فـي مجـال  -6

بمـــا فـــي ذلـــك المجلـــس  م المؤسســـات الشـــرعية لدولـــة فلســـطين،المصـــالحة الوطنيـــة واحتـــرا
وااللتـزام بوحـدة القـرار والتمثيـل الفلسـطيني مـن أجـل الحفـاظ  ،التشريعي الفلسطيني المنتخب

ات وحقــوق الشــعب الفلســطيني المعرضــة للخطــر والتأكيــد علــى أن المصــالحة علــى مكتســب
الوطنيـــة الفلســـطينية تشـــكل الضـــمانة الحقيقيـــة الوحيـــدة فـــي ســـبيل الحفـــاظ علـــى األراضـــي 

  .الفلسطينية
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وبما يحقق  ،4/5/2011الترحيب بالتوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بتاريخ  -7
والتعبيــر عـن الشــكر لجمهوريــة مصــر العربيــة لرعايتهــا  ،لفلســطينيالمصـالح العليــا للشــعب ا

ودعـوة القـوى  ،المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسـطيني
وذلـــك لمواجهـــة التحـــديات التـــي تواجههـــا  ،ســـرعة تنفيـــذ بنـــود هـــذا االتفـــاق إلـــىالفلســـطينية 

  .القضية الفلسطينية
الدوحــة ومــا تــم االتفــاق عليــه بشــأن تشــكيل حكومــة انتقاليــة مــن كفــاءات  بــإعالنالترحيــب  -8

االنتخابــات الرئاســية  إلجــراءوتعمــل علــى التحضــير  ،وطنيــة مســتقلة تنفيــذا التفــاق القــاهرة
  .والتشريعية والمجلس الوطني

للشـــــعب الفلســـــطيني فـــــي مقاومتـــــه الباســـــلة لمواجهـــــة العـــــدوان  وٕاجـــــالل إكبـــــارتوجيـــــه تحيـــــة  -9
ونضـاله فـي مواجهـة ودعم صموده المتواصل على األراضي الفلسطينية المحتلة،  ياإلسرائيل

الهمجـــي علـــى قطـــاع غـــزة والـــذي أوقـــع  اإلســـرائيليالشـــديدة للعـــدوان  واإلدانـــةهـــذا العـــدوان، 
اآلالف مــــن الشــــهداء والجرحــــى الفلســــطينيين، خاصــــة بــــين المــــدنيين مــــن األطفــــال والنســــاء 

يــة التحتيــة والمؤسســات العامــة والخاصــة، والمطالبــة بوقــف وأحــدث دمــارا هــائال وشــامال للبن
(القــــوة القائمــــة بــــاالحتالل)  إســــرائيل، ورفــــع الحصــــار الجــــائر وتحميــــل اإلســــرائيليالعــــدوان 

المسؤولية القانونية والمادية عما ارتكبت من جرائم حرب وانتهاكاتهـا للقـانون الـدولي والقـانون 
ريـة مصـر العربيـة فـي التوصـل إلـى تهدئـة فـي قطــاع اإلنسـاني، واإلشـادة بـدور جمهو الـدولي 

  .14/11/2012غزة، إثر العدوان اإلسرائيلي عليه والذي بدأ في 
مــن أجــل رفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة وفــتح  إســرائيلمطالبــة المجتمــع الــدولي بالضــغط علــى  - 10

 15/11/2005فـي  إليـهالمعابر من والى قطاع غـزة وبتفعيـل اتفـاق المعـابر الـذي تـم التوصـل 
عـن فـتح المعـابر وعـدم  إسـرائيلسـجن كبيـر، وامتنـاع  إلـىتحول القطـاع فعليـا  أنوخاصة بعد 

ممــر آمـن بــين قطــاع غـزة والضــفة الغربيــة،  وٕانشــاءبنــاء المطـار  وٕاعــادةالسـماح ببنــاء المينـاء، 
األخيـرة علـى قطـاع غـزة  اإلسـرائيليةعمار ما دمرته الحرب إ إلعادةمواد البناء  إدخالورفضها 

التي اتخـذتها جمهوريـة مصـر العربيـة علـى معبـر رفـح  لإلجراءاتالتعبير عن الشكر والتقدير و 
  .للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

 وٕاعـادة اإلسـرائيليالحصـار  بإنهـاءالعمل على تنفيذ قرارات القمـم العربيـة السـابقة والخاصـة  - 11
ثـاني الكـانون / ينـاير :تنموية الثالثة (الرياضوبخاصة القمة العربية ال ،عمار لقطاع غزةاإل

نتائج  إلى وباإلشارة ،)2012 / آذارمارس :والقمة العربية الثالثة والعشرين (بغداد ،)2013
 اإلسـراعالتأكيـد علـى ضـرورة  ،)2009/ آذار مـارسعمـار غـزة (اجتماع قمة شرم الشـيخ إل

ودعــــوة كافــــة  ،قطــــاع غــــزةالمفــــروض علــــى  اإلســــرائيليكافــــة أشــــكال الحصــــار  إنهــــاءفــــي 
ــــي مــــؤتمر شــــرم الشــــيخ إل ــــىعمــــار غــــزة المشــــاركين ف ــــذ االلتزامــــات  إل اجتمــــاع آخــــر لتنفي
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خطــــوات تحقيــــق المصــــالحة  إلنجــــاحالــــدعم العربــــي  إطــــاروذلــــك فــــي  ،المنصــــوص عليهــــا
  .الفلسطينية وانجازها بأسرع وقت

ألراضــي الفلســطينية التأكيــد علــى عــدم شــرعية وعــدم قانونيــة المســتوطنات اإلســرائيلية فــي ا - 12
المحتلــة والتــي تمثــل انتهاكــًا للقــانون الــدولي وقــرارات األمــم المتحــدة واتفاقيــة جنيــف الرابعــة 
والتأكيـــد علـــى ضـــرورة إعـــالن إســـرائيل الوقـــف الفـــوري والكامـــل لسياســـة االســـتيطان وتنفيـــذ 

قـــم ور  ،1980) لعـــام 465القـــرارات الدوليـــة ذات الصـــلة الســـيما قـــرار مجلـــس األمـــن رقـــم (
ـــــك  ،ن يؤكـــــدان علـــــى عـــــدم شـــــرعية االســـــتيطانياللـــــذ ،1981) لعـــــام 497( وضـــــرورة تفكي

جــدار الفصــل العنصــري ووقــف  إزالــةوالعمــل علــى  ،المســتوطنات القائمــة تحــت رقابــة دوليــة
الحصــــار االقتصــــادي والعســــكري  وٕانهــــاء ،فــــي القــــدس اإلســــرائيليةالتهويــــد  إجــــراءاتكافــــة 

فلســطيني عــن كــل الخســائر الفادحــة التــي لحقــت بــه لية تعــويض الشــعب الؤو وتحميلهــا مســ
جــراء هــذا الحصــار، ورفــع الحــواجز العســكرية بــين مــدن الضــفة الغربيــة وفــتح كافــة معــابر 

  .قطاع غزة
قــرار ملــزم جهودهــا الستصــدار تكليــف المجموعــة العربيــة فــي نيويــورك متابعــة التأكيــد علــى  - 13

بوقــف جميــع أشــكال النشــاط  التوســعية يقضــي إســرائيلمــن مجلــس األمــن يــدين مخططــات 
بنــــــاء آالف  إلــــــىاألخيــــــرة والهادفــــــة  اإلســــــرائيلياالســــــتيطاني وخطــــــط ســــــلطات االحــــــتالل 

والتأكيـد علـى أن االسـتيطان غيـر شـرعي  ،المستوطنات في الضفة الغربيـة والقـدس الشـرقية
شـاط بوقـف الن إسـرائيل إللـزامومطالبـة المجتمـع الـدولي أخـذ التـدابير الالزمـة  ،وغيـر قـانوني

االستيطاني في دولة فلسطين ووقـف تـدمير البيئـة الجغرافيـة والطبيعـة الديمغرافيـة لألراضـي 
وتنفيــذ القــرارات الدوليــة ذات الصــلة الســيما قــراري  ،والتــي تعتبــر جــرائم حــرب ،الفلســطينية

ــــــم ( ــــــس األمــــــن رق ــــــم ( ،1980) لعــــــام 465مجل ــــــك جميــــــع  ،1981) لعــــــام 497ورق وتفكي
  .ى أرض دولة فلسطينالمستوطنات المقامة عل

) خمـس 22اإلشادة باعتماد مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة فـي دورتـه العاديـة ( - 14
قــرارات تُــدين إســرائيل الســلطة القائمــة بــاالحتالل الســتمرار انتهاكهــا للقــانون الــدولي وحقــوق 
 الشــــعب الفلســــطيني، ومطالبــــة المجموعــــة العربيــــة فــــي مجلــــس حقــــوق اإلنســــان باســــتكمال
الخطــوات القانونيـــة لتشــكيل لجنـــة دوليــة لمحاســـبة إســـرائيل علــى جرائمهـــا فــي حـــق الشـــعب 

  الفلسطيني.
لوقـف النشـاط  اإلسـرائيليةالحكومـة  إلـزامفـي وتخليهـا األمريكيـة  اإلدارةالتأكيد على أن فشل  - 15

االستيطاني يتطلب بشكل فوري أن تعلن بوضوح حدود الدولتين على أساس خط الرابع من 
كمـا أن تــوفير األمـن يـتم مـن خــالل الحـل العـادل والشـامل للصــراع  ،1967حزيـران / يونيـو
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أي شــكل مــن  وٕانهــاءواالنســحاب الكامــل والشــامل مــن األراضــي المحتلــة  اإلســرائيليالعربــي 
  .في األراضي الفلسطينية اإلسرائيليأشكال التواجد العسكري 

 للسعيثة واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة األمين العام لألمم المتحدة بذل الجهود الحثيدعوة  - 16
العاجل عن األسرى واألطفـال فـي السـجون اإلسـرائيلية وتـوفير الحمايـة الدوليـة  اإلفراجنحو 

وقـرارات  2000/ تشـرين األول فـي أكتـوبر 1325لهم وذلك تفعيًال لقرار مجلس األمـن رقـم 
ة وضـع المـرأة فـي األمـم الصـادر عـن لجنـ 48/3األمم المتحدة ذات الصـلة وخاصـة القـرار 

، ودعوة األمانة العامة لعقد مؤتمر دولي عن 2004مارس/ آذار في  48المتحدة دورة رقم 
معانــاة الطفــل الفلســطيني فــي ظــل انتهــاك إســرائيل القــوة القائمــة بــاالحتالل التفاقيــة حقــوق 

  الطفل.
عـنهم  اإلفـراجلـذين تـم ا اعتقالهـا لألسـرى إعادة(القوة القائمة باالحتالل) على  إسرائيل إدانة - 17

بمـا فـي ذلـك األسـرى  ،الفـوري عـنهم باإلفراجومطالبتها  ،في الصفقة األخيرة لتبادل األسرى
لية الكاملــة عــن تــدهور حــالتهم الصــحية ؤو المســ إســرائيلوتحميــل  ،المضــربين عــن الطعــام

  .هدد حياتهمالخطرة والتي ت
(القـــوة القائمـــة  إســـرائيلتها مـــع مواصـــلة اتصـــاال اإلنســـانمطالبـــة المفـــوض الســـامي لحقـــوق  - 18

ـــاالحتالل)  ـــا التفاقيـــة  ،بمعاملـــة ٍاألســـرى الفلســـطينيين والعـــرب كأســـرى حـــرب إللزامهـــاب وفق
 ،واالتفاقيـات ذات الصـلة ،اإلنسـانالعـالمي لحقـوق  واإلعـالنجنيف وقواعد القانون الـدولي 

توثيـــق مـــا يتعـــرض لـــه واســـتمرار زياراتهـــا الميدانيـــة لألراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة لمراقبـــة و 
األســـير عرفـــات جـــرادات جـــراء ومنهـــا استشـــهاد األســـرى مـــن انتهاكـــات وممارســـات خطيـــرة 

ومطالبة األمم المتحدة بسـرعة تشـكيل لجنـة مسـتقلة للتحقيـق إثر اعتقاله، التعذيب الجسدي 
  .هفي حادثة استشهاد

األسرى والمعتقلـين  تقديم الشكر لجمهورية العراق الستضافتها المؤتمر الدولي للتضامن مع - 19
والترحيـب بـإعالن معـالي وزيـر  ،وذلك تنفيذا لقرار قمتي سرت وبغـداد ،الفلسطينيين والعرب

مليــون دوالر للصــندوق العربــي لـــدعم  2بمبلــغ خارجيــة جمهوريــة العــراق عــن تبــرع العــراق 
ـــل المحـــررين مـــن ســـجون االحـــتالل  ـــذا  اإلســـرائيلياألســـرى الفلســـطينيين والعـــرب وتأهي تنفي

بغـــداد الخــــاص بـــالمؤتمر الــــدولي للتضـــامن مـــع األســــرى والمعتقلـــين الفلســــطينيين  عـــالنإل
ودعــوة  ،12/12/2012–11والــذي عقــد يــومي  ،اإلســرائيليوالعــرب فــي ســجون االحــتالل 

   .الدول والمؤسسات واألفراد للمساهمة في هذا الصندوق
صفقة تبادل األسرى  مامإتمن أجل لجهودها الحميدة توجيه الشكر لجمهورية مصر العربية  - 20

  .هذه الصفقة إلتماموالتنويه بكافة األطراف والدول التي ساهمت 
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والـذي يعـد انتهاكـا  اإلداري(القوة القائمة باالحتالل) بوقف سياسة االعتقال  إسرائيلمطالبة  - 21
ومطالبــة اللجنــة الدوليــة للصــليب  ،واتفاقيـة جنيــف اإلنســانيللقـانون الــدولي والقــانون الــدولي 

تجاه األسرى الفلسطينيين والعرب  واإلنسانيةلياتها القانونية ؤو حمر في جنيف بتحمل مساأل
  .اإلسرائيليةفي السجون 

تقــديم طلــب لعقــد جلســة اســتثنائية مواصــلة الجهــود لالمجموعــة العربيــة فــي نيويــورك دعــوة  - 22
االحتالل للجمعية العامة لمناقشة قضية األسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون 

الجمعيـة العامـة  إلىومتابعة تكليف المجموعة العربية في نيويورك لتقديم طلب  ،اإلسرائيلي
لألمـم المتحـدة الستصــدار قـرار بطلــب رأي استشـاري مـن محكمــة العـدل الدوليــة فـي الهــاي 

وفقــا  اإلســرائيليحــول الوضــع القــانوني لألســرى الفلســطينيين والعــرب فــي ســجون االحــتالل 
ـــدولي ذات الصـــلةألحكـــام ا ـــارهم أســـرى حـــرب ،لقـــانون ال االتصـــاالت  وٕاجـــراء ،وذلـــك باعتب

  .الالزمة مع الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية لتبني طلب الرأي االستشاري
عقــد دورة اســتثنائية لمجلــس حقــوق فــي جنيــف مواصــلة جهودهــا لتكليــف المجموعــة العربيــة  - 23

(القـــوة القائمـــة  إســـرائيلتخـــاذ قـــرار يلـــزم بـــاألمم المتحـــدة خاصـــة بقضـــية األســـرى ال اإلنســـان
ـــات حقـــوق  ـــاالحتالل) تطبيـــق كافـــة مواثيـــق واتفاقي ـــة جنيـــف  ،ذات الصـــلة اإلنســـانب واتفاقي

الخاصــة بفــتح ســجون  اإلضــافيةالرابعــة ذات العالقــة ومطالبتهــا بــالتوقيع علــى بروتوكوالتهــا 
مراقبــــة تحقيــــق المعاملــــة ومعتقالتــــه أمــــام اللجــــان الدوليــــة المختصــــة ب اإلســــرائيلياالحـــتالل 
وكــذلك تشــكيل لجنــة تقصــي  ،اإلســرائيليةلألســرى والمعتقلــين داخــل هــذه الســجون  اإلنســانية

 اإلنسـانيوالقـانون الـدولي  اإلنسـانحقائق للوقوف على مدى تطبيق القانون الدولي لحقـوق 
  .اإلسرائيليعلى األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل 

ظمـات والهيئـات الدوليـة المعنيـة االسـتجابة الفوريـة لمـا طالبـت بـه مناشدة جميع الـدول والمن - 24
محكمة العدل الدولية بشأن عدم االعتراف بالوضع الناشئ عن إقامة هذا الجدار واالمتناع 
عــن تقـــديم أي مســـاعدة لعمليـــة بنائـــه وتفكيـــك مـــا تـــم إنشـــاؤه منـــه والتعـــويض عـــن األضـــرار 

دول العربيــة إلــى وضــع خطــة تحــرك لــدفع المجتمــع ودعــوة األمانــة العامــة والــ ،الناتجــة عنــه
وقـــرار الجمعيـــة  ،9/7/2004الـــدولي لتنفيـــذ الـــرأي االستشـــاري لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة فـــي 

  ،20/7/2004العامة لألمم المتحدة حول عدم شرعية جدار الفصل العنصري الصادر في 
عن الجدار كما نص على  وقيام األمين العام لألمم المتحدة بإعداد سجل لألضرار المترتبة

  .ذلك قرار الجمعية العامة
ـــىدعـــوة الحكومـــة السويســـرية  - 25 الســـعي الســـتئناف عقـــد مـــؤتمر جنيـــف لألطـــراف الســـامية  إل

المتعاقــدة فــي اتفاقيــة جنيــف الرابعــة والمطالبــة بحمايــة المــدنيين الفلســطينيين فــي األراضــي 
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التفاقيــات جنيــف  اإلســرائيليةالفلســطينية المحتلــة خاصــة فــي ضــوء اســتمرار انتهــاك القــوات 
  .اإلنسانيوقواعد القانون الدولي 

تأكيد التمسك بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاوالت التوطين بكافة أشكاله  - 26
ودعــوة األمانــة العامــة والــدول  ،لاللتفــاف علــى حــق العــودة أو إســقاطهورفــض أي تحركــات 

لتأكيد هذا  ،وفي األمم المتحدة ،ساحة الدوليةاألعضاء إلى مواصلة تكثيف جهودها على ال
) ووفقـا 1948( 194الحق وفقا لقرارات الشـرعية الدوليـة وخاصـة قـرار الجمعيـة العامـة رقـم 

لية إســرائيل القانونيــة والسياســية واألخالقيــة عــن نشــوء ؤو لمبــادرة الســالم العربيــة وتأكيــد مســ
  .واستمرار مشكلة الالجئين الفلسطينيين

لوقف العدوان على مخيمات الالجئـين الفلسـطينيين  سوريةفة أطراف الصراع في مطالبة كا - 27
وعــدم الــزج بهــم فــي أتــون المعــارك رغــم حيــادهم منــذ بــدء الصــراع ومــا مثلتــه مخيمــاتهم مــن 

ومعاملـة الالجئـين الفلسـطينيين علـى  ،مالذ آمن للسوريين الفارين من المناطق القريبة منهـا
  .السوريين قدم المساواة مع النازحين

نشـــاطات االعتياديــــة اللبــــرامج و لالتأكيـــد علـــى أهميــــة اســـتمرار تــــوفير الـــدعم المــــالي الـــالزم  - 28
    .والطارئة لوكالة الغوث (األونروا)

توجيــه الشــكر للــدول العربيــة التــي قامــت بــدعم االقتصــاد الفلســطيني وفتحــت أســواقها أمــام  - 29
ودعـوة بـاقي  ،مـن الرسـوم الجمركيـة اإعفائهـالفلسـطينية المنشـأ عبـر  للمنتجـاتالتدفق الحـر 

ودعـوة الجهـات المختصـة بدولـة فلسـطين  ،الدول العربية لتنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن
لتزويــد األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة بتقــارير دوريــة حــول الصــعوبات التــي تعتــرض 

   .الدول العربية إلىتدفق السلع والمنتجات الفلسطينية 

 :اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس  :ثالثاً 

التأكيد على عروبة القدس ورفض كافة اإلجراءات اإلسرائيلية غير الشـرعية وغيـر القانونيـة  -1
وٕادانــة مصــادرة األراضــي  ،أهلهــا المقدســيينالتــي تســتهدف تهويــد المدينــة وضــمها وتهجيــر 

اإلسـرائيلية أسـفل وفـي  وٕادانـة أعمـال الحفريـات ،وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية
محــيط المســجد األقصــى التــي تهــدد بانهيــاره ودعــوة المنظمــات والمؤسســات الدوليــة المعنيــة 
والســـيما منظمـــة اليونســـكو إلـــى تحمـــل مســـؤولياتها فـــي الحفـــاظ علـــى المقدســـات اإلســـالمية 

مخططــات  إحبــاطضــرورة التحــرك الســريع مــن أجــل  إلــىودعــوة الــدول العربيــة  ،والمســيحية
  .ئيلإسرا

التأكيــد علــى التمســك بإقامــة دولــة فلســطين المســتقلة علــى كامــل األراضــي الفلســطينية التــي  -2
ورفـض جميـع اإلجـراءات اإلسـرائيلية غيـر الشـرعية  ،وعاصمتها القدس ،1967احتلت عام 
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 اإلســرائيليةكافــة البــرامج والخطــط والسياســات  وٕادانــة ،التــي تســتهدف ضــم المدينــة وتهويــدها
ودعـوة المجتمـع الـدولي  ،إسـرائيلعاصـمة لدولـة  إعالنها إلىالرسمية الرامية الرسمية وغير 

  .تطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذه الشأن إلى
مطالبـــة الواليــــات المتحـــدة األمريكيــــة واالتحـــاد األوروبــــي واألمـــم المتحــــدة بـــالتحرك الفــــوري  -3

 ،ن فـــي مدينـــة القـــدسللوقـــف الفـــوري لالســـتيطا إســـرائيللياتهم والضـــغط علـــى ؤو لتحمـــل مســـ
عمليــة مفاوضــات جــادة تعيــد الحقــوق وتحفــظ األمــن والســالم  إلــىومطالبتهــا بــأن تنصــرف 

 .الحرب على عملية السالم إعالنواالستقرار بدال من 

الممنهجـــة والمتكـــررة والمتواصـــلة بالعـــدوان علـــى المســـجد األقصـــى  إســـرائيلمحـــاوالت  إدانـــة -4
فــــي اقتحاماتــــه لليمــــين المتطــــرف  حمايتهــــا دانــــةوإ  ،حكــــام ســــيطرتها عليــــهإالمبــــارك بهــــدف 

هــــيكلهم  وٕاقامــــةلباحــــات المســــجد األقصــــى المبــــارك بهــــدف تنفيــــذ مخطــــط هدمــــه المتكــــررة 
ومطالبـة المجتمـع الـدولي  ،بأسـره اإلسـالميالمزعوم في سابقة عنصرية خطيرة تمس العالم 

فــاظ علــى المســجد لية فــي الحؤو ومجلــس األمــن واالتحــاد األوروبــي واليونســكو بتحمــل المســ
وتكليـــف المجموعـــة  ،فـــي فلســـطين المحتلـــة إســـالمياألقصـــى المبـــارك باعتبـــاره أبـــرز معلـــم 

العربيـــة فـــي نيويـــورك بـــالتحرك الســـريع لتوضـــيح خطـــورة مـــا يتعـــرض لـــه المســـجد األقصـــى 
  .المبارك

 اإلســـرائيليكافـــة أشـــكال التهويـــد التـــي تتعـــرض لهـــا مدينـــة القـــدس وخاصـــة المخطـــط  إدانـــة -5
اعتبـــار القـــدس عاصـــمة موحـــدة  إلـــىوالـــذي يهـــدف  ،2020والمعـــروف بـــالمخطط  الهيكلـــي
ألـــف وحـــدة اســـتيطانية حتـــى عـــام  50والمتمثـــل بتنفيـــذ مخطـــط لبنـــاء أكثـــر مـــن  ،إلســـرائيل

وذلــك لخفــض نســبة ســكان القــدس العــرب وليصــبح الفلســطينيين أقليــة داخــل مدينــة  ،2020
  .القدس

والتي تعتبر فيهـا المسـجد األقصـى المبـارك جـزءا ال  ةاإلسرائيليالشديدة للتصريحات  اإلدانة -6
والتحــذير مــن أن مخططــات  ،اإلســرائيليوينطبــق عليــه القــانون  ،إســرائيليتجــزأ مــن أراضــي 

لتقسيم المسجد األقصـى المبـارك بـين المسـلمين واليهـود يعتبـرا تصـعيدا خطيـرا ضـد  إسرائيل
صــراع دينــي تتحمــل  بإشــعالنــذر وي ،والمســلمين اإلســالميةحرمــة المســجد وضــد المقدســات 

ومطالبـة المجتمـع الـدولي ومجلـس األمـن والجمعيـة العامـة  ،لية الكاملـة عنـهؤو المسـ إسرائيل
لألمـــم المتحـــدة واللجنـــة الرباعيـــة الدوليـــة ومنظمـــة اليونســـكو بموقـــف حـــازم لحمايـــة المســـجد 

  .اإلسرائيليةاألقصى من المخططات 
والذي تمت المصادقة عليـه بعـد  ،E1معروف بمشروع المشروع االستيطاني الجديد وال إدانة -7

 ،دولـة مراقبـة غيـر عضـو إلـىقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة لرفع مكانة دولة فلسـطين 
ممـا  ،مئات الوحدات االستيطانية الجديدة فـي مسـتوطنة معاليـه أدومـيم بإقامةوالذي يقضي 
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 إنهــاءاألمــر الـذي سيقضـي علـى  ،جـزئين منفصـلين إلـىتقسـيم الضـفة الغربيــة  إلـىسـيؤدي 
  .دولة فلسطين المستقلة والمتواصلة جغرافيا وٕاقامةحل الدولتين 

الترحيـــب بمبـــادرة حضـــرة صـــاحب الســـمو الشـــيخ حمـــد بـــن خليفـــة آل ثـــاني أميـــر دولـــة قطـــر  -8
مجلــس األمــن بغــرض استصــدار قــرار يقضــي بتشــكيل لجنــة دوليــة للتحقيــق فــي  إلــىبالتوجــه 
فــي القــدس العربيــة، بقصــد  1967منــذ احــتالل عــام  إســرائيلاتخــذتها التــي  اإلجــراءاتجميــع 

  .، والطلب من األمانة العامة متابعة تنفيذ هذه المبادرةوالمسيحية اإلسالميةطمس معالمها 
اهللا الثـاني  الملـك عبـدالهاشـمية لجاللـة لصـاحب اتوجيه الشكر للمملكـة األردنيـة الهاشـمية و  -9

 ،نيــة الهاشــمية علــى جهــودهم المتواصــلة لحمايــة المقدســاتابــن الحســين ملــك المملكــة األرد
 ،تــرميم بــاب المغاربــة إعــادةبقــرار اليونســكو والقاضــي بحــق األوقــاف األردنيــة فــي  واإلشــادة

  .والذي يعتبر جزءا ال يتجزأ من الحرم القدسي الشريف
رأسها صاحب التي يبالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابع للجنة القدس  اإلشادة - 10

والخــاص بتمويــل عمليــة تــرميم محــيط المســجد الجاللــة الملــك محمــد الســادس ملــك المغــرب 
ن االجتماعيـــة ؤو والصــحة والثقافــة والشــ اإلســكانوتمويــل مشــاريع تهــم قطاعـــات  ،األقصــى

  .ترميم المساجد والمباني األثرية في المدينة إلى إضافة ،والشباب والرياضة
ة قطــر الشــقيقة لعقــدها مــؤتمر القــدس الــدولي للــدفاع عــن مدينــة لدولــمجــددًا توجيــه الشــكر  - 11

دورة  ،)503سـرت رقـم ( ةتحت رعاية جامعة الدول العربية تنفيذا لقـرار قمـ وحمايتهاالقدس 
برعايـة وحضـور صـاحب السـمو الشـيخ حمـد بـن خليفـة  ،28/3/2010) بتاريخ 22عادية (

 ،مـود عبـاس (رئـيس دولـة فلسـطين)آل ثاني (أمير دولة قطر) وبحضور فخامة الرئيس مح
ومطالبـــة جامعـــة الـــدول العربيـــة بمتابعـــة تنفيـــذ قـــرارات المـــؤتمر الـــدولي وذلـــك لـــدعم صـــمود 

والترحيـــــل القســـــري لســـــكانها  ،وثبـــــات أهلهـــــا فـــــي التصـــــدي لمخـــــاطر تهويـــــد مدينـــــة القـــــدس
يخهـا وطمـس تار  ،والمسـيحية اإلسـالميةالمستمرة والمتصـاعدة لتـدمير مقدسـاتها  واإلجراءات

  .اإلنسانيوتراثها 
ـــة  اإلســـرائيليةمطالبـــة الفاتيكـــان بعـــدم توقيـــع أي اتفـــاق مـــع الحكومـــة  - 12 ـــق بقضـــايا الملكي تتعل

االقتصــادية والماليــة والعقاريــة للكنيســة الكاثوليكيــة أو لمؤسســات وتجمعــات كاثوليكيــة واقعــة 
وذلــك  ،ينمــع دولــة فلســط إالفــي القــدس الشــرقية وال يجــوز عقــد أي اتفــاق بهــذا الخصــوص 

(القـــوة القائمـــة  إســـرائيلوأي اتفـــاق مـــع  ،1967ألن القـــدس هـــي أرض محتلـــة احتلـــت عـــام 
ومطالبـــــة  ،بــــاالحتالل) يعتبــــر خرقــــا صــــريحا للقــــانون الــــدولي والشــــرعية الدوليــــة وقراراتهــــا

  .مع دولة فلسطين 2000الفاتيكان بالتزامه باالتفاق الذي وقعه عام 
) بشـــأن القـــدس والخـــاص بزيـــادة الـــدعم 503رقـــم ( 2010الـــدعوة لتفعيـــل قـــرار قمـــة ســـرت  - 13

مليـــون  500 إلـــىلصـــندوقي األقصـــى والقـــدس  2002المقـــرر فـــي قمـــة بيـــروت  اإلضـــافي
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والطلب مـن األمانـة العامـة لجامعـة الـدول العربيـة وضـع آليـات لتنفيـذ خطـة التحـرك  ،دوالر
 .القدس إلنقاذالعربي 

 :الفلسطيني وصمود الشعبدولة فلسطين دعم موازنة   :رابعاً 

مليـون دوالر أمريكـي  20توجيه الشكر إلى كٍل من المملكة العربية السعودية لسدادها مبلـغ  -1
مليـــون دوالر أمريكـــي وذلـــك مـــن مســـاهمة كـــل مـــن  9وٕالـــى دولـــة قطـــر التـــي ســـددت مبلـــغ 

مليون دوالر شهريًا التي أقرتهـا  100الدولتين في شبكة األمان المالية لدولة فلسطين بمبلغ 
 .29/3/2012بتاريخ  551بغداد بقرارها رقم قمة 

بالتزاماتهــا نحــو تــوفير شــبكة أمــان ماليــة بأســرع وقــت ممكــن  اإليفــاءمطالبــة الــدول العربيــة  -2
) دورة عادية 551بمبلغ مائة مليون دوالر شهريا لدولة فلسطين تنفيذا لقرار قمة بغداد رقم (

نية فــي ضــوء مــا تتعــرض لــه مــن وذلــك لــدعم القيــادة الفلســطي ،29/3/2012) بتــاريخ 23(
وٕادانة تكرار إسرائيل حجب األموال الفلسـطينية المسـتقطعة مـن الضـرائب  ،ضغوطات مالية

والمستحقة لدولة فلسطين ودعوة المجتمع الدولي التحرك الفـوري إللـزام إسـرائيل بـالكف عـن 
  هذه اإلجراءات وٕايصال األموال الفلسطينية لدولة فلسطين.

ول العربية التي أوفـت بكامـل التزاماتهـا ومسـاهمتها كليـًا أو جزئيـًا فـي دعـم توجيه الشكر للد -3
 2000موارد صندوقي األقصى وانتفاضة القدس وفقا لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام 

 2002) لعــام 14للصــندوقين وفــق مقــررات قمــة بيــروت ( د.ع  اإلضــافيوفــي تقــديم الــدعم 
ـــم  ـــدعم ودعـــوة الـــدول العربيـــة التـــي ل ســـرعة الوفـــاء بهـــذه  اإلضـــافيتـــف بالتزاماتهـــا تجـــاه ال

  .التزامات
تشكيل وفد من دولة رئـيس وزراء دولـة فلسـطين ومعـالي األمـين العـام ومعـالي وزيـر خارجيـة  -4

دولــة قطــر (رئاســة القمــة) ومعــالي وزيــر خارجيــة جمهوريــة مصــر العربيــة (رئاســة المجلــس 
عدد من العواصم العربية في أسرع وقت  إلىتوجه الوزاري) ومن يرغب من السادة الوزراء بال

  .ممكن لمواجهة األزمة المالية الصعبة التي تواجهها دولة فلسطين
وفـق اآلليـة  ،1/4/2013دعوة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسـطين لمـدة عـام تبـدأ مـن  -5

  .2002التي أقرتها قمة بيروت 
  

  )3/2013؟؟/ –) 24د.ع ( 574(ق.ق: 
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  لفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي ومستجداته:القضية ا
  
  

  الجـوالن العربـي السـوري المحتـل
  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  بعد اطالعه: - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 وعلى تقرير األمين العام عن العمل العربي المشترك، �

د.ع  7593القــــرار رقــــم وعلــــى قــــرارات مجلــــس الجامعــــة علــــى المســــتوى الــــوزاري وآخرهــــا  �
 ،6/3/2013) بتاريخ 139(

) 23د.ع ( 552رقــم  بغــدادوٕاذ يؤكــد علــى قــرارات مــؤتمرات القمــة العربيــة، وآخرهــا قــرار قمــة  - 
  ،29/3/2012بتاريخ 

  ر �ُ�ــــ�

تأكيــد الــدول العربيــة دعمهــا ومســاندتها الحازمــة لمطلــب ســورية العــادل وحقهــا فــي اســتعادة  -1
، اســتنادًا 1967ســوري المحتــل إلــى خــط الرابــع مــن يونيــو/ حزيــران كامــل الجــوالن العربــي ال

أنجـز فـي إطـار مـؤتمر  إلى أسس عملية السالم، وقرارات الشـرعية الدوليـة، والبنـاء علـى مـا
 .1991السالم الذي انطلق في مدريد عام 

) بتــــاريخ 23د.ع ( 552رقــــم  بغــــدادالتأكيــــد مجــــددًا علــــى كافــــة قراراتــــه وآخرهــــا قــــرار قمــــة  -2
 4126وعلى كافة قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري خاصًة رقـم  29/3/2012

) بتــــــاريخ 139د.ع ( 7593وقراراتـــــه الالحقـــــة وآخرهــــــا القـــــرار رقـــــم  13/2/1982بتـــــاريخ 
التـــي تـــنص علـــى رفـــض كـــل مـــا اتخذتـــه ســـلطات االحـــتالل اإلســـرائيلي، مـــن  6/3/2013

لطبيعـي والـديمغرافي للجـوالن العربـي السـوري إجراءات تهدف إلى تغييـر الوضـع القـانوني وا
المحتــل، وآخرهــا قــرار الكنيســت اإلســرائيلي األخيــر الــذي دعــا إلــى إجــراء اســتفتاء عــام قبــل 
االنســــحاب مــــن الجــــوالن العربــــي الســــوري المحتــــل والقــــدس الشــــرقية، واعتبــــار اإلجــــراءات 

وتشــكل خرقــًا لالتفاقيــات اإلســرائيلية لتكــريس ســيطرتها عليــه غيــر قانونيــة والغيــه وباطلــة، 
)، 1981( 497الدوليــة ولميثــاق األمــم المتحــدة وقراراتهــا، والســيما قــرار مجلــس األمــن رقــم 

والــذي  5/12/2008بتــاريخ  99/63وقــرار الجمعيــة العامــة فــي دورتهــا الثالثــة والســتين رقــم 
يــر بضـم الجـوالن العربـي السـوري المحتـل غ 14/12/1981أكـد علـى أن قـرار إسـرائيل فـي 
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قــانوني والغ وباطــل وغيــر ذي أثــر قــانوني ويشــكل انتهاكــًا خطيــرًا لقــرار مجلــس األمــن رقــم 
بتـاريخ  21/64) وكذلك قرار الجمعية العامة فـي دورتهـا الرابعـة والسـتين رقـم 1981( 497

ورقـــم  25/11/2010بتـــاريخ  18/65، وكـــذلك قـــرارات الجمعيـــة العامـــة رقـــم 2/12/2009
، وقــــرار مجلــــس 1/12/2011بتــــاريخ  A/19/66، ورقــــم 10/12/2010بتــــاريخ  106/65

، وتقرير األمين العـام لألمـم المتحـدة الُمقـدم 24/3/2010بتاريخ  13/5حقوق اإلنسان رقم 
 في هذا الشأن. 19/10/2011الصادر في  A/400/66للجمعية العامة رقم 

 1967نـــذ عـــام التأكيـــد مـــن جديـــد أن اســـتمرار احـــتالل الجـــوالن العربـــي الســـوري المحتـــل م -3
 يشكل تهديدًا مستمرًا للسلم واألمن في المنطقة والعالم.

إدانـة إسـرائيل لممارســاتها فـي الجـوالن العربــي السـوري المحتـل المتمثلــة فـي االسـتيالء علــى  -4
األراضي والموارد المائية، وٕاقامة سد ركامي قرب مدينة القنيطرة لسرقة المياه، وسحب ميـاه 

ها ســـبعة ماليـــين متـــرًا مكعبـــًا وتحويلهـــا إلـــى مـــزارع للمســـتوطنين بحيـــرة مســـعدة البـــالغ ســـعت
واستنزاف بحيرتي طبريا والحولة، وحرمان المزارعين السـوريين مـن أهـم مصـادر الميـاه لـري 
مزروعــاتهم وســقاية مواشــيهم، وكــذلك إدانــة بنــاء المســتوطنات وتوســيعها ونقــل المســتوطنين 
إليهــا واســتغالل مواردهــا الطبيعيــة وبنــاء المشـــاريع عليهــا، وآخرهــا قيــام مــا ُيســمى بمجلـــس 

بحملــة دعائيـــة لبنـــاء  2010ول األلجــوالن خـــالل شـــهر ديســمبر/ كـــانون المســتوطنين فـــي ا
وحـــدات اســـتيطانية جديـــدة فـــي الجـــوالن العربـــي الســـوري المحتـــل تحـــت عنـــوان "تعـــال إلـــى 
الجـــوالن" واســـتقطاب ثالثـــة آالف عائلـــة إســـرائيلية جديـــدة لالســـتيطان فـــي الجـــوالن العربـــي 

ى اإلعــالن عــن مناقصــة لعــرض وبيــع الســوري المحتــل فــي إطــار هــذا المشــروع، إضــافة إلــ
عشــرة منــاطق فــي الجــوالن العربــي الســوري المحتــل إلنشــاء مــزارع للكرمــة، وٕاقامــة مصــانع 
للخمور عليها، وفرض المقاطعة االقتصادية علـى المنتجـات الزراعيـة للسـكان العـرب ومنـع 

 تصديرها.

معهمــا فــي مواجهــة تأكيــد الموقــف العربــي بالتضــامن الكامــل مــع ســورية ولبنــان، والوقــوف  -5
االعتــداءات والتهديــدات اإلســرائيلية المســتمرة ضــدهما، واعتبــار أي اعتــداء عليهمــا اعتــداء 

 على األمة العربية.

دعم صمود المواطنين العرب في الجوالن العربي السوري المحتل والوقـوف إلـى جـانبهم فـي  -6
لتمسك بأرضهم وهـويتهم تصديهم لالحتالل اإلسرائيلي وممارساته القمعية، وٕاصرارهم على ا

علـــى  1949العربيـــة الســـورية، والتأكيـــد علـــى ضـــرورة تطبيـــق اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة لعـــام 
مــواطني الجــوالن العربــي الســوري المحتــل وٕادانــة ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي وانتهاكاتهــا 
 الصـــارخة لجميـــع حقـــوق المـــواطنين الســـوريين الـــواقعين تحـــت االحـــتالل فـــي الجـــوالن كبـــاراً 
وصغارًا بموجب مبادئ القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية وما ينجم عن هـذا االحـتالل 
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مـن نـزوح آالف الســكان وتشـريدهم وســلب أراضـيهم وانفصــال األسـر وانعكــاس ذلـك الوضــع 
علــى حيــاة األطفــال وتــربيتهم إضــافة إلــى انتهاكــات أخــرى عديــدة فــي مجــال حقــوق الطفــل 

 امات الدولية الناشئة عن االتفاقية الدولية لحقوق الطفل).(والتي تتعارض مع االلتز 

مطالبـــة األمـــم المتحـــدة ومجلـــس األمـــن ومجلـــس حقـــوق اإلنســـان، ضـــمان احتـــرام إســـرائيل  -7
التفاقيـة جنيـف الرابعـة، والعهــد الـدولي للحقـوق المدنيـة والسياســية والعمـل علـى تسـهيل قيــام 

لــيهم وأقــاربهم فــي الــوطن األم ســورية عبــر ســكان الجــوالن العربــي الســوري المحتــل بزيــارة أه
 معبر القنيطرة وبإشراف اللجنة الدولية للصليب األحمر.

التــي تقــوم بهــا قــوات االحــتالل اإلســرائيلي ضــد أبنــاء قريـــة  تإدانــة الممارســات واالســتفزازا -8
الغجر السورية في الجوالن العربـي السـوري المحتـل، بهـدف تقسـيمها وتهجيـر سـكانها وبنـاء 

يفصلهم عن أراضـيهم وأرزاقهـم. واعتبـار أن قيـام إسـرائيل بعمليـة إجبـار سـكان القريـة  جدار
المــدنيين علــى االنتقــال إلــى القســم الجنــوبي منهــا، يشــكل انتهاكــًا للقــانون الــدولي اإلنســاني، 
وخاصــة اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، كمــا تعتبــر "جريمــة ضــد اإلنســانية". وكــذلك اعتبــار أن أي 

قرية مـن شـأنها المسـاس بالوضـع السـيادي لسـورية عليهـا، ومطالبـة المجتمـع عملية تقسيم لل
الدولي بأن يتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لمنعها من تقسـيم القريـة ووقـف المعانـاة 
اإلنســـانية واالجتماعيـــة واالقتصـــادية لســـكانها الـــرازحين تحـــت االحـــتالل، ودعـــم ســـورية فـــي 

 زم من إجراءات للحيلولة دون تقسيم القرية.االحتفاظ بحقها في اتخاذ ما يل

مــايو/  15إدانــة المجــازر والجــرائم البشــعة التــي ارتكبتهــا قــوات االحــتالل اإلســرائيلية بتــاريخ  -9
(الـــذكرى الرابعــة واألربعــين لنكســـة  2011يونيــو/ حزيــران  5أيــار (ذكــرى نكبــة فلســـطين) و

لـــى المتظـــاهرين الســـلميين )، والمتمثلـــة بـــإطالق الرصـــاص الحـــي ع1967يونيـــو/ حزيـــران 
(ســـوريين وفلســـطينيين) والعـــزل مـــن أي ســـالح، وهـــم فـــي الجانـــب الســـوري مـــن خـــط وقـــف 

شـهيدًا وأكثــر  38إطـالق النــار فـي الجــوالن العربـي الســوري المحتـل، الــذي أدى إلـى ســقوط 
 جريحًا. 350من 

سـرائيلي، والمتمثلـة إدانة الممارسات العدوانية واإلجرامية التي تقوم بها سلطات االحتالل اإل - 10
بحملــة االعتقـــاالت الكبيـــرة التـــي طالـــت أبنـــاء قريــة مجـــدل شـــمس المحتلـــة، وعمليـــات إبعـــاد 
العشـــرات مـــن أبنائهـــا إلـــى خـــارج الجـــوالن بشـــكٍل قســـري، وتغـــريمهم بغرامـــات ماليـــة كبيـــرة، 
والحكم على بعضهم بالسجن الفعلي، وتأجيل البعض إلى محاكمات متتالية، ومطالبة كافة 

مؤسســات والجهــات الدوليــة فــي إدانــة تلــك الممارســات والضــغط علــى إســرائيل لوقــف تلــك ال
 الممارسات بحق أبناء قرية مجدل شمس المحتلة.

مطالبــة األمانـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة ومجلــس األمـــن ومجلـــس حقـــوق اإلنســـان ومنظمـــات  - 11
سـاني بالضـغط علـى المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق اإلنسـان والقـانون الـدولي اإلن
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إسـرائيل لإلفـراج عـن جميـع األسـرى والمعتقلـين السـوريين فـي السـجون اإلسـرائيلية مـن أبنــاء 
الجــوالن العربــي الســوري المحتــل، ومطالبــة الهيئــات اإلنســانية الدوليــة بحمــل إســرائيل علــى 

ن الســماح لمنــدوبي الصــليب األحمــر بزيــارة هــؤالء األســرى والمعتقلــين برفقــة أطبــاء مختصــي
للوقـوف علــى حــالتهم الصــحية والنفســية وٕانقــاذ حيــاتهم ورفــع معانــاتهم مــن جــراء الممارســات 
القمعية اإلسرائيلية وظـروف االعتقـال الالإنسـانية التـي يعيشـونها داخـل السـجون اإلسـرائيلية 
وسياســة القهــر المــادي والمعنــوي التــي تمارســها الســلطات اإلســرائيلية وحرمــانهم مــن أبســط 

نســانية واالجتماعيــة، األمــر الــذي يــؤدي إلــى تــدهور حــالتهم الصــحية، وتعــرض حقــوقهم اإل
حيــاتهم للخطــر واعتبــار مــا قامــت بــه قــوات االحــتالل اإلســرائيلي مــؤخرًا باعتقــال العديــد مــن 
المواطنين السوريين بتهم ُمفبركة في محاولٍة منها إلرهـاب المـواطنين السـوريين فـي الجـوالن 

لجــزء األساســي مــن ســورية، حيــث يعتبــر هــذا العمــل انتهاكــًا ســافرًا وتكــريس احتاللهــا لهــذا ا
 لقرارات األمم المتحدة وللقانون الدولي اإلنساني وألبسط قواعد حقوق اإلنسان.

التمسك بقرارات الشرعية الدولية التي تقضي بعدم االعتراف بأي أوضاع تنجم عـن النشـاط  - 12
محتلـة، باعتبـاره إجـراء غيـر مشـروع ال يرتـب االستيطاني اإلسرائيلي في األراضي العربية ال

حقًا وال ينشئ التزامًا، واعتبار أن إقامة مستوطنات، واستقدام مستوطنين إليها، يشكل خرقـًا 
خطيرًا التفاقيات جنيف، وجريمة حرب وفقًا للملحق األول لهذه االتفاقيات، وانتهاكـًا ألسـس 

تيطانية اإلســرائيلية فــي الجــوالن العربــي عمليــة الســالم، ممــا يحــتم وقــف كافــة األنشــطة االســ
 السوري المحتل، واألراضي العربية المحتلة.

حــث المجتمــع الــدولي علــى التمســك بقــرارات الشــرعية الدوليــة الرافضــة للنشــاط االســتيطاني  - 13
اإلسرائيلي فـي الجـوالن العربـي السـوري المحتـل، وذلـك مـن خـالل إدانـة ممارسـات الحكومـة 

ت مؤخرًا إلى استقطاب ثالثة آالف عائلة جديدة لالستيطان فـي الجـوالن اإلسرائيلية التي أد
بعـد الحملـة الدعائيـة لمـا  2010ول األالعربي السوري المحتل خالل شهر ديسـمبر/ كـانون 

بقصــد  31/12/2003ُيســمى بمجلــس المســتوطنين وتلــك التــي جــرى اإلعــالن عنهــا بتــاريخ 
منهـا ومضـاعفة عـدد المسـتوطنين فيهـا ورصـد إقامة تسع مستوطنات جديـدة وتوسـيع القـائم 

االعتمــادات الالزمــة لتنفيــذ ذلــك، خالفــًا للتوجهــات الســلمية العربيــة والدوليــة الراميــة لتحقيــق 
سالم عادل وشامل في المنطقة استنادًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية التي 

 .2002أقرتها قمة بيروت عام 

ومــة اإلســرائيلية التــي دمــرت عمليــة الســالم، وأدت إلــى التصــعيد المســتمر إدانــة سياســة الحك - 14
للتــوتر فــي المنطقــة، ودعــوة المجتمــع الــدولي إلــى حمــل إســرائيل علــى تطبيــق قــرارات األمــم 
المتحـــدة المتعلقـــة باالنســـحاب اإلســـرائيلي التـــام مـــن الجـــوالن العربـــي الســـوري المحتـــل ومـــن 

 .1967ى خط الرابع من يونيو/ حزيران جميع األراضي العربية المحتلة، إل
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  القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي ومستجداته:
  

 

  التضامـن مـع لبنـان ودعمـه
  

  
  إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  بعد اطالعه: - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 مل العربي المشترك،وعلى تقرير األمين العام عن الع �

) 139د.ع ( 7594وعلى قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري وآخرها قراره رقم  �
 ،6/3/2013بتاريخ 

  )،2012(بغداد وٕاذ يؤكد على قرارات مؤتمرات القمة العربية وآخرها قمة  - 
 وٕاذ يشير إلى آخر التطورات الداخلية والدولية المتعلقة بلبنان، - 

  ر �ُ�ــــ�

د التضامن العربي الكامل مـع لبنـان وتـوفير الـدعم السياسـي واالقتصـادي لـه ولحكومتـه تأكي -1
 بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه.

توجيــه التحيــة لصــمود لبنــان بجيشــه وشــعبه ومقاومتــه الباســلة فــي وجــه العــدوان اإلســرائيلي  -2
، والتـرحم علـى 2006ه الخصـوص عـدوان يوليـو/ تمـوز مـن العـام المستمر عليه وعلى وجـ

أرواح الشـــهداء اللبنـــانيين، واعتبـــار تماســــك ووحـــدة الشـــعب اللبنــــاني فـــي مواجهـــة العــــدوان 
  اإلسرائيلي عليه، ضمانًا لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره.

وفــي المنــاطق  اإلشــادة بالــدور الــوطني الــذي يقــوم بــه الجــيش اللبنــاني فــي الجنــوب اللبنــاني -3
اللبنانيــة كافــة، ودعــم جهــود هــذا الجــيش مــن أجــل بســط ســيادة الدولــة اللبنانيــة حتــى الحــدود 
المعتــرف فيهــا دوليــًا وصــون االســتقرار والســلم األهلــي. والتأكيــد علــى ضــرورة تعزيــز قــدرات 

 تقهما.الجيش والقوى األمنية اللبنانية لتمكينهما من القيام بالمهام الوطنية الملقاة على عا

وقــف االنتهاكــات للســيادة اللبنانيــة بــرًا وبحــرًا وجــوًا، والتــي وصــل عــددها منــذ صــدور القــرار  -4
خرقًا، وٕادانتها كونها ُتشكل انتهاكًا صارخًا للقـرار  10000حتى اليوم إلى أكثر من  1701
التــي ة نشــر شــبكات التجســس اإلســرائيلية وارتكابهــا األعمــال اإلرهابيــة، ، كــذلك إدانــ1701

شــكل اعتــداًء علــى ســيادته وانتهاكــًا صــارخًا لهــا، بمــا يتنــاقض والقــوانين واألعــراف الدوليــة تُ 
، كمــا ُتشــكل شــبكات التجســس تهديــدًا لألمــن 1701وقــرارات األمــم المتحــدة الســيما القــرار 
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القــومي اللبنــاني ولســالمة مواطنيــه. كــذلك إدانــة شراســة الخــرق اإلســرائيلي للمجتمــع اللبنــاني 
عمــيًال، ودعــم موقــف الدولــة  150لعمــالء الــذين تجــاوز عــددهم حتــى اآلن الـــعــن طريــق ا

 425المبني على القرارين  1701اللبنانية الداعي إلى مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ القرار 
، ووضــع حــد نهــائي النتهاكــات إســرائيل ولتهديــداتها الدائمــة للبنــان ولمنشــآته المدنيــة 426و

 وبنيته التحتية.

  كد المجلس على:كما يؤ  -5
o  ضرورة انسـحاب إسـرائيل مـن األراضـي اللبنانيـة كافـة بمـا فيهـا مـزارع شـبعا وتـالل كفـر

شوبا اللبنانية وكذلك ضرورة انسحاب إسرائيل من الجزء اللبناني في بلدة الغجر، وذلك 
 .1701استنادًا إلى القرارات الدولية ذات الصلة والسيما القرار 

o  مقاومتــه، فــي تحريــر أو اســترجاع مــزارع شــبعا وتــالل كفــر حــق لبنــان، بشــعبه وجيشــه و
شـــوبا اللبنانيـــة والجـــزء اللبنـــاني مـــن قريـــة الغجـــر، والـــدفاع عـــن لبنـــان فـــي مواجهـــة أي 
اعتــداء، وذلــك بالوســائل المشــروعة والمتاحــة كافــة، والتأكيــد علــى التــزام حكومتــه بقــرار 

 بمندرجاته كلها. 1701مجلس األمن رقم 

o  بتســليم كامــل المعلومــات الصــحيحة والخــرائط المتعلقــة بمواقــع الــذخائر مطالبــة إســرائيل
غير المتفجرة كافة، بما فيها القنابل العنقودية التي ألقتها بشكٍل عشوائي على المنـاطق 

، والتــي أدت إلــى 2006المدنيــة اآلهلــة بالســكان إبــان عــدوانها عليــه فــي صــيف العــام 
جريحـــًا ومعوقـــًا،  353شـــهيدًا و 47هم شخصـــًا مـــن بيـــن 400مقتـــل وٕاصـــابة أكثـــر مـــن 

ومطالبتهــا بتســليم المعلومــات المتعلقــة بتــاريخ وأمــاكن وكميــة وأنــواع القنابــل العنقوديــة 
التي ألقتهـا القـوات اإلسـرائيلية ومطالبـة المجتمـع الـدولي واألمـم المتحـدة باالسـتمرار فـي 

ـــوفير الـــدعم المـــالي والتقنـــي للبنـــان ألجـــل نـــزع األلغـــام التـــي زر  عتهـــا إســـرائيل خـــالل ت
 احتاللها لألراضي اللبنانية ورفع القنابل العنقودية.

o  الســــورية مــــن خــــالل التمثيــــل  –تســــجيل التطــــور الــــذي تحقــــق فــــي العالقــــات اللبنانيــــة
الدبلوماســي بــين البلــدين، ودعــم عمــل الحكومــة اللبنانيــة للوصــول بهــذه العالقــات إلــى 

والمميـزة والمصـالح المشـتركة بـين الشــعبين الموقـع الـذي ُيجسـد عمـق الـروابط التاريخيــة 
 الشقيقين في إطاٍر من الثقة واالحترام المتبادل بينهما.

تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتـداءاتها وخروقاتهـا وتهديـداتها علـى لبنـان والسـيما  -6
ذيــــول نتائجــــه حتــــى اليــــوم، وعــــن  2006العــــدوان الــــذي تعــــرض لــــه لبنــــان خــــالل صــــيف 

المتعمـــد للمـــدنيين وللبنـــى التحتيـــة، الـــذي يشـــكل خرقـــًا صـــارخًا وخطيـــرًا للقـــانون االســـتهداف 
، وتحميــل إســرائيل 1949الــدولي والســيما القــانون الــدولي اإلنســاني والتفاقيــات جنيــف لعــام 

أيضــًا مســؤولية التعــويض للجمهوريــة اللبنانيــة وللمــواطنين اللبنــانيين عــن الخســائر الفادحــة 
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رة التــــي لحقــــت باللبنــــانيين وباالقتصــــاد اللبنــــاني جــــراء االعتــــداءات المباشــــرة وغيــــر المباشــــ
شــكل جـرائم حــرب علـى لبنـان يُ اعتــداءاتها إســرائيل خـالل اإلسـرائيلية، واعتبـار مــا قامـت بـه 

يســتوجب مالحقــة مرتكبيهــا أمــام المراجــع الدوليــة المختصــة. والتأكيــد علــى قــرارات الجمعيــة 
تــــــــاريخ  188/62ورقــــــــم  20/12/2006تــــــــاريخ  194/61العامــــــــة لألمــــــــم المتحــــــــدة رقــــــــم 

ــــم  19/12/2007 ــــاريخ  211/63ورق ــــوث البيئــــي مــــن جــــراء 19/12/2008ت ، بشــــأن التل
، والقاضـــية بتحميـــل إســـرائيل مســـؤولية األضـــرار الناجمـــة عنـــه 2006عـــدوان يوليـــو/ تمـــوز 

والطلــب إليهــا دفــع تعويضــات فوريــة وكافيــة إلــى لبنــان والــدول األخــرى التــي تضــررت مــن 
  .راء هذا التلوثج

التأكيد على حق لبنان في ثروته النفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه البحرية والمنطقة  -7
االقتصـــادية الخالصـــة العائـــدة لـــه والمحـــددة وفقـــًا للخـــرائط التـــي أودعتهـــا الحكومـــة اللبنانيـــة 

تــــي وال 11/10/2010وتــــاريخ  9/7/2010جانــــب األمانــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة بتــــاريخ 
(قــانون تحديــد وٕاعــالن  2011أغســطس/ آب  18تــاريخ  163صــدرت الحقــًا بالقــانون رقــم 

 المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية).

التأكيد على رفض لبنان لإلحداثيات الجغرافية التي أودعتها بعثة إسرائيل في األمم المتحدة  -8
تصـــادية الخالصـــة التـــي تـــدعي والعائـــدة للجـــزء الشـــمالي مـــن الميـــاه اإلقليميـــة والمنطقـــة االق

إســـرائيل أنهـــا تابعـــة لهـــا، حيـــث إســـرائيل تنتهـــك وتعتـــدي بشـــكٍل واضـــح علـــى حقـــوق لبنـــان 
الســـيادية واالقتصـــادية فـــي مياهـــه اإلقليميـــة ومنطقتـــه االقتصـــادية الخالصـــة وتقتطـــع منهمـــا 

 .2كلم 860مساحة أكثر من 

العربــي والــدولي، الســيما مـــن  دعــم عمــل الحكومــة اللبنانيــة الهــادف إلـــى تعزيــز دور لبنــان -9
خــالل الحضــور الفاعــل فــي منظمــة األمــم المتحــدة، للــدفاع عــن حقوقــه الوطنيــة، والحقــوق 
العربيـــة وقضـــايا العـــدل والســـالم فـــي العـــالم، وفـــي مقـــدمتها قضـــية فلســـطين وحقـــوق شـــعبها 

ضــي الوطنيــة المشــروعة فــي مواجهــة إســرائيل وممارســتها العدوانيــة، واســتمرار احــتالل األرا
 الفلسطينية واللبنانية والسورية، وانتهاكها للقانون الدولي بما فيه القانون الدولي اإلنساني.

ـــااللتزام بأحكـــام الدســـتور لجهـــة رفـــض التـــوطين  - 10 دعـــم موقـــف الحكومـــة اللبنانيـــة القاضـــي ب
والتمسك بحق الالجئين الفلسـطينيين فـي العـودة إلـى ديـارهم، وتثمـين دعـم الموقـف الواضـح 

فـــي الــــدول  نللشـــعب وللقيـــادة الفلســــطينية والـــرافض لتـــوطين الالجئــــين الفلســـطينيي والثابـــت
المضيفة خاصًة في لبنان، وفقًا لما تضمنته الفقرة الرابعة من المبادرة العربيـة للسـالم لجهـة 
رفـــض التـــوطين الفلســـطيني الـــذي يتنـــافى والوضـــع الخـــاص فـــي البلـــدان العربيـــة المضـــيفة، 

قضيتهم على قاعدة حق العودة إلى ديارهم وفقًا لقرارات الشـرعية  والتحذير من أن عدم حل
الدوليــة ومبــادئ القــانون الــدولي أو محاولــة تــوطينهم، يزعــزع األمــن واالســتقرار فــي المنطقــة 
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ويعيــق الســالم العــادل فيهــا، والترحيــب بجهــود الحكومــة اللبنانيــة فــي تعزيــز الحــوار اللبنــاني 
ـــين  الفلســـطيني مـــن أجـــل معالجـــة كافـــة ـــة واالقتصـــادية لالجئ ـــة واالجتماعي المســـائل الحياتي

الفلســطينيين داخــل المخيمــات بالتعــاون مــع وكالــة األمــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل الالجئــين 
الفلســـطينيين "األونـــروا"، وكـــذلك فـــي معالجـــة القضـــايا األمنيـــة العالقـــة وفـــق قـــرارات مـــؤتمر 

ني فــي لبنـــان، كمـــا يثنــي علـــى جهـــود الحــوار الـــوطني اللبنـــاني، الخاصــة بالســـالح الفلســـطي
الحكومــة اللبنانيــة إلعـــادة إعمــار مخـــيم نهــر البــارد، ويـــدعو الــدول والمنظمـــات إلــى الوفـــاء 
بااللتزامات المتخذة في مؤتمر فيينا إلعادة إعمار مخيم نهر البارد، وٕالى تقديم العون بغيـة 

 انجاز هذا األمر.

تـــرام قـــرارات الشـــرعية الدوليـــة وعلـــى جـــالء التأكيـــد علـــى حـــرص الحكومـــة اللبنانيـــة علـــى اح - 11
الحقيقــة وتبيانهــا فــي جريمــة اغتيــال الــرئيس الشــهيد رفيــق الحريــري ورفاقــه، بعيــدًا عــن أي 

 تسييس أو انتقام بما ال ينعكس سلبًا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه األهلي.

سى الصـدر ورفيقيـه دعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية تغييب سماحة اإلمام مو  - 12
الشيخ محمد يعقوب والصحافي عبـاس بـدر الـدين، مـن أجـل التوصـل إلـى تحريـرهم والعمـل 
علــى مســاءلة مســؤولي النظــام الســابق لوضــع حــد لهــذه الجريمــة، والترحيــب بــالجهود التــي 
تبذلها دولة ليبيا على هذا الصعيد ودعوتها إلى الُمضي في تحقيقاتها ومواصلة تعاونها مع 

طات اللبنانيــة المختصــة علــى المســتويات كافــة توطئــة لكشــف مالبســات هــذه القضــية الســل
 الوطنية وتحرير سماحة اإلمام ورفيقيه.

دعم الجهود التي يبذلها لبنان حكومٍة وشعبًا حيال موضوع النازحين السوريين والفلسطينيين  - 13
مكنــــة لهــــم رغــــم الالجئـــين فــــي ســــورية لجهــــة استضــــافتهم وتقـــديم المســــاعدات اإلنســــانية الم

إمكاناتــه المحــدودة وضــرورة دعمــه فــي هــذا المجــال وتقاســم األعبــاء معــه، ليســتطيع تــوفير 
 العناية واالحتياجات والمساعدات الضرورية لهم خاصًة مع تزايد أعدادهم.

دعـــم جهـــود الحكومـــة اللبنانيـــة الهادفـــة إلـــى الســـير فـــي تطبيـــق وتطـــوير سياســـة اإلصـــالح  - 14
، بهدف تحديث بنيـة اقتصـاده الـوطني 3ا لبنان إلى مؤتمر باريس االقتصادي التي تقدم به

والحفــاظ علــى اســتقراره وتعزيــز فــرص نمــوه، فضــًال عــن المســاعدة فــي تحريــر بــاقي الهبــات 
والقروض التي تعهدت بها الدول والمؤسسات المانحة للبنان، وتنفيذ عدد من مشاريع البني 

 التحتية.

لي والــذي تشــارك الــدول العربيــة بمكافحتــه بفاعليــة وعلـــى التأكيــد علــى إدانــة اإلرهــاب الــدو  - 15
أهميــة وضــرورة التفريــق بــين اإلرهــاب والمقاومــة المشــروعة ضــد االحــتالل اإلســرائيلي التــي 
هي حق أكدت عليه المواثيـق الدوليـة ومبـادئ القـانون الـدولي، وعـدم اعتبـار العمـل المقـاوم 

  ن على لوائح اإلرهابيين.عمًال إرهابيًا، وبالتالي رفض إدراج المقاومي
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اإلشـادة والــدعم بــالجهود التــي يقـوم بهــا األمــين العــام واألمانـة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة  - 16
بالتشــاور مــع الــدول العربيــة والمؤسســات الدســتورية اللبنانيــة ومختلــف القــوى السياســية مــن 

اظــًا علــى وحدتــه أجــل تكــريس االســتقرار وتعزيــز النمــو االقتصــادي الُمســتدام فــي لبنــان حف
ســـــتقراره، واإلشـــــادة بـــــإعالن بعبـــــدا الصـــــادر عـــــن هيئـــــة الحـــــوار الـــــوطني بتـــــاريخ وأمنـــــه وا

  وما ورد في مضمونه من ثوابت وطنية. 11/6/2012
  

  )3/2013؟؟/ –) 24د.ع ( 576(ق.ق: 
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  تطـورات الوضـع فـي سوريـة
  

  
  ،القمةإن مجلس الجامعة على مستوى 

  بعد اطالعه: - 
 مانة العامة،على مذكرة األ �

 ،تقرير األمين العام عن العمل العربي المشتركوعلى  �

في دورتـه العاديـة  554واستنادًا إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم  - 
، وعلى المستوى الوزاري، واللجنـة الوزاريـة المعنيـة بالوضـع 29/3/2012) ببغداد بتاريخ 23(

د.غ.ع.م بتـاريخ  7438س الجامعة علـى المسـتوى الـوزاري رقـم في سورية، وخاصًة قرار مجل
القاضـــــي بتعليـــــق مشـــــاركة وفـــــود حكومـــــة الجمهوريـــــة العربيـــــة الســـــورية فـــــي  12/11/2011

اجتماعــات مجلــس جامعــة الــدول العربيــة وجميــع المنظمــات واألجهــزة التابعــة لهــا اعتبــارًا مــن 
، 27/11/2011بتاريخ  7442م ورق 12/2/2012بتاريخ  7446والقرار رقم  16/11/2011

القاضــي بالــدعوة إلــى عقــد اجتمــاٍع طــارٍئ للجمعيــة  22/7/2012بتــاريخ  7510والقــرار رقــم 
العامــة لألمــم المتحــدة إلصــدار توصــيات بــإجراءات جماعيــة لمواجهــة الوضــع المتــدهور فــي 

لسـوري، سورية ومن ضمنها قطع جميع أشكال العالقات الدبلوماسية واالتصاالت مع النظام ا
والقاضــي "حــث المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة علــى  12/11/2012بتــاريخ  7572والقــرار رقــم 

االعتــراف بــاالئتالف الــوطني لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية ممــثًال شــرعيًا لتطلعــات الشــعب 
الســوري وتوثيــق التواصــل مــع هــذا االئــتالف باعتبــاره الممثــل الشــرعي والمحــاور األساســي مــع 

والقاضــي بالعمــل  5/9/2012) بتــاريخ 138د.ع ( 7523الــدول العربيــة، وقــراره رقــم  جامعــة
علـــى تقـــديم كـــل أشـــكال الـــدعم المطلـــوب للشـــعب الســـوري للـــدفاع عـــن نفســـه، وقـــرار المجلـــس 

 ،6/3/2013) بتاريخ 139د.ع ( 7595الوزاري رقم 

صــعيد عمليــات وبعــد أن اســتعرض المجلــس الوضــع بــالغ الخطــورة الــذي تشــهده ســورية جــراء ت - 
العنـــف والقتـــل التـــي أصـــبحت تجتـــاح معظـــم التـــراب الســـوري واســـتمرار االنتهاكـــات الجســـيمة 
لحقوق اإلنسان من ِقَبل النظام السوري باسـتخدام األسـلحة الثقيلـة والطيـران الحربـي وصـواريخ 
سكود لقصـف األحيـاء والمنـاطق اآلهلـة بالسـكان، وانتهـاج سياسـة األرض المحروقـة، ممـا زاد 
مـــن ارتفـــاع عـــدد الضـــحايا بشـــكٍل خطيـــر، وأحـــدث نزوحـــًا بشـــريًا داخـــل ســـورية وتـــدفق آالف 
الســوريين علــى الــدول المجــاورة هربــًا مــن العنــف الــذي لــم يســتثن حتــى األطفــال والنســاء الــذين 
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تعرضـــوا لمجــــازر مرعبــــة ممــــا أصــــبح يهــــدد بانهيــــار الدولــــة الســــورية وتعــــرض أمــــن وســــالمة 
 واستقرار المنطقة للخطر،

وٕاذ يؤكد رفضه تزويد النظام السوري باألسـلحة الفتاكـة المسـتخدمة لقصـف األحيـاء والمنـاطق  - 
 اآلهلة بالسكان،

وٕاذ يؤكــــد علــــى أولويــــة الحــــل السياســــي ودعــــم مهمــــة الســــيد األخضــــر اإلبراهيمــــي المبعــــوث  - 
 المشترك لجامعة الدول العربية واألمم المتحدة،

 وحدة سورية واستقرارها وسالمتها اإلقليمية، وٕاذ يؤكد على موقفه الثابت للحفاظ على - 

  ر �ُ�ــــ�

 أخذ العلم بإعالن تشكيل حكومة سورية مؤقتة. -1

الترحيب بشـغل االئـتالف الـوطني لقـوى الثـورة والمعارضـة السـورية مقعـد الجمهوريـة العربيـة  -2
بـات السورية في جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها وأجهزتهـا إلـى حـين إجـراء انتخا

تفضـــي إلـــى تشـــكيل حكومـــة تتـــولى مســـؤوليات الســـلطة فـــي ســـورية وذلـــك باعتبـــاره الممثـــل 
الشرعي الوحيد للشعب السـوري والمحـاور األساسـي مـع جامعـة الـدول العربيـة، وذلـك تقـديرًا 

 .∗لتضحيات الشعب السوري وللظروف االستثنائية التي يمر بها

ى حــٍل سياســي كأولويــة لألزمــة الســورية مــع التأكيــد علــى أهميــة الجهــود الراميــة للتوصــل إلــ -3
التأكيـد علــى حــق كــل دولــة وفــق رغبتهــا تقــديم كافــة وســائل الــدفاع عــن الــنفس بمــا فــي ذلــك 

 العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر.

اإلشـــادة بـــالجهود المقـــدرة التـــي تقـــوم بهـــا الـــدول المجـــاورة لســـورية والـــدول العربيـــة األخـــرى،  -4
فير االحتياجــات العاجلــة والضــرورية لهــؤالء النــازحين، والتأكيــد علــى ضــرورة ودورهــا فــي تــو 

دعــم تلــك الــدول ومســاندتها فــي تحمــل أعبــاء هــذه االستضــافة، والعمــل علــى مواصــلة تقــديم 
كافـــة أوجـــه الـــدعم والمســـاعدة إليـــواء وٕاغاثـــة النـــازحين فـــي لبنـــان وفـــق خطـــة اإلغاثـــة التـــي 

مواصــلة تقــديم اإلغاثــة إلــى النــازحين فــي األردن وفــق  وضــعتها الحكومــة اللبنانيــة، وكــذلك
الخطط ونداءات اإلغاثة التي أقرتها الحكومـة األردنيـة وكـذلك العـراق لمواجهـة االحتياجـات 

  الضرورية لهؤالء المتضررين.
الـــدعوة لعقـــد مـــؤتمر دولـــي فـــي إطـــار األمـــم المتحـــدة مـــن أجـــل إعـــادة اإلعمـــار فـــي ســـورية  -5

األساســية لجميــع القطاعـــات المتضــررة جــراء مـــا حصــل مــن تـــدمير وتأهيــل البنيــة التحتيـــة 
 واسع النطاق وفق الخطوات التالية:

                                                 
بالنسـبة للجمهوريـة اللبنانيـة كمـا  مع األخذ في االعتبار تحفظات كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهوريـة العـراق، والنـأي بـالنفس  ∗

 .6/3/2013ورد في قرار المجلس الوزاري بتاريخ 



-30-  

دعــوة الــدول األعضــاء للمشــاركة الفعالــة فــي هــذا المــؤتمر وتقــديم كــل مــا مــن شــأنه   -أ 
  توفير اإلمكانيات الالزمة إلعادة اإلعمار.

األمـــم المتحـــدة  تكليـــف المجموعـــة العربيـــة فـــي نيويـــورك بمتابعـــة هـــذا الموضـــوع مـــع  -ب 
 لتحديد مكان وزمان عقد المؤتمر.

قيام األمانة العامة بمتابعـة الموضـوع وعرضـه علـى مجلـس الجامعـة علـى المسـتوى   - ج 
 الوزاري في دورته المقبلة.

حث المنظمات اإلقليمية والدولية على االعتراف باالئتالف الوطني لقوى الثـورة والمعارضـة  -6
 لشعب السوري.السورية ممثًال شرعيًا وحيدًا ل
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  متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية
  في دورتها العادية الثالثة والعشرين

 )2012مارس/ آذار  29(بغداد: 
  

  
  ،القمةإن مجلس الجامعة على مستوى 

  بعد اطالعه: - 
ـــة علــى  � تقريــر األمانــة العامــة بشــأن متابعــة تنفيــذ قــرارات القمــة العربيـــة فـــي دورتهــا العادي

  )2012مارس/ آذار  29: ) (بغداد23(
  )،14/2/2013-91عد. -1944قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم (قوعلى  �
تقريـــــر وتوصـــــيات اجتمـــــاع كبـــــار المســـــؤولين للمجلـــــس االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي وعلــــى  �

  )،24التحضيري للقمة العربية الدورة العادية (
  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، - 
  ناقشات،وفي ضوء الم - 

  ر �ُ�ــــ�

اتخذتها الدول العربية واألمانة العامة لجامعة الدول العربيـة  التي باإلجراءاتاإلحاطة علمًا 
المشـترك لمتابعــة تنفيـذ القــرارات  العربـيوالمجـالس الوزاريـة العربيــة المتخصصـة ومؤسسـات العمــل 

مـارس/  29) (بغـداد: 23لعاديــة (االقتصادية واالجتماعية الصادرة عن القمة العربيـة فـي دورتهـا ا
  ذلك. في) ودعوتها إلى االستمرار 2012آذار 

  
  )3/2013؟؟/ –) 24د.ع ( 578(ق.ق: 
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  البرنامج التنفيذي متطلبات الصعوبات التي تعوق استكمال
  إلعالن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

  22/1/2013 - )3ع ( - 29) من القرار (ق.ق. : 7تنفيذًا للفقرة (
  القمة العربية التنموية الثالثة الصادر عن

  ∗)2013: يناير /كانون ثان الرياض(
  

  ،القمةإن مجلس الجامعة على مستوى 
  بعد اطالعه: - 

  مذكرة األمانة العامة (القطاع االقتصادي)،على  �
  ،)14/2/2013-91د.ع  -1945وقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم (قوعلى  �
) الصـــادر عـــن القمـــة 22/1/2013-) 3.ع (-29مـــن القـــرار (ق.ق: ) 7الفقـــرة (وعلـــى  �

  ). 2013كانون ثان  العربية التنموية الثالثة (الرياض : يناير/
تقريـــــر وتوصـــــيات اجتمـــــاع كبـــــار المســـــؤولين للمجلـــــس االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي وعلــــى  �

  )،24التحضيري للقمة العربية الدورة العادية (
  مانة العامة،وبعد االستماع إلى إيضاحات األ - 
  وفي ضوء المناقشات، - 

  ر �ُ�ــــ�
  :تحرير التجارة السلعية  :أوالً 

  :قواعد المِنشأ العربية  - أ
اعتمــاد قواعــد المنشــأ التفصــيلية للســلع العربيــة المتفــق عليهــا مــن قبــل الفريــق  -1

الســعودي المغربــي التــي تصــل فيهــا نســبة اتفــاق الــدول األعضــاء فــي منطقــة 
  % أو تزيد عنها.80برى عليها ما نسبته التجارة الحرة العربية الك

                                                 
تــتحفظ الجمهوريــة التونســية علــى رفــع القــرار أعــاله إلــى القمــة العربيــة ألنــه غيــر مــدرج علــى جــدول أعمالهــا فضــًال عــن وجــود   -  )∗(

  تحفظات في مضمون وأصل هذا القرار.
لديمقراطيـة الشـعبية علـى رفـع القـرار أعـاله إلـى القمـة العربيـة باعتبـار أنـه غيـر مـدرج علـى جـدول تتحفظ الجمهورية الجزائرية ا  -  

  أعمال القمة باإلضافة إلى المالحظات حول مضمونه.
تــتحفظ جمهوريــة مصــر العربيــة علــى إدراج الموضــوع الخــاص بصــعوبات اســتكمال منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى علــى   -  

حيــث أن هــذا الموضــوع غيــر مــدرج علــى جــدول أعمــال القمــة وكــذلك علــى مضــمون أصــل القــرار فيمــا يتعلــق  القمــة العربيــة
 بقواعد المنشأ.
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دعــوة الــدول األعضــاء التــي تقــل نســبة توافقهــا علــى قواعــد المنشــأ التفصــيلية  -2
% إلــى النظــر فــي 80المتفــق عليهــا مــن قبــل الفريــق الســعودي المغربــي عــن 

تحسين مساراتها التفاوضية في إطار اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية قبـل 
  .2013نهاية عام 

ـــة لقواعـــد المنشـــأ العربيـــة اســـتكمال مناقشـــة القواعـــد  -3 الطلـــب مـــن اللجنـــة الفني
التفصيلية غير المتفق عليها من قبل الفريق السـعودي المغربـي وعـرض تلـك 
القواعــد ومســارات الــدول التفاوضــية علــى المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي 

  في دورته القادمة التخاذ الالزم بشأنها بشكل نهائي.
  :غير الجمركيةالقيود   -  ب

التأكيد على الـدول األعضـاء فـي منطقـة التجـارة الحـرة العربيـة الكبـرى موافـاة  -1
وبشـكل األمانة العامـة لجامعـة الـدول العربيـة بالتقـارير القطريـة بصـفة دوريـة 

  أكثر شفافية على أن تتضمن:
عـــرض كافـــة المعوقـــات التـــي تواجههـــا فـــي تطبيـــق أحكـــام البرنـــامج   - أ

قـــة التجـــارة الحـــرة العربيـــة الكبـــرى مـــع أي مـــن التنفيـــذي إلعـــالن منط
الـــدول أعضـــاء المنطقـــة، مـــع ذكـــر أســـماء الـــدول، ليـــتمكن المجلـــس 
االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي مـــــن دراســـــتها واتخـــــاذ القـــــرارات المناســـــبة 

  بشأنها.
ــــق التصــــنيف المعتمــــد مــــن قبــــل   - ب ــــر الجمركيــــة وف عــــرض القيــــود غي

تــي تمــارس تلــك المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي مــع بيــان الــدول ال
  القيود والوثائـق المتعلقة بذلك.

الطلب مـن الـدول العربيـة األعضـاء فـي منطقـة التجـارة الحـرة العربيـة الكبـرى  -2
موافــاة األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة بمقترحاتهــا حــول كيفيــة التعامــل 
مـــع الـــدول األعضـــاء غيـــر الملتزمـــة بتنفيـــذ القـــرارات الصـــادرة عـــن المجلـــس 

  ادي واالجتماعي بشأن إزالة  القيود غير الجمركية.االقتص
أن يتم وضع آلية واضحة للتعامل مع اإلجراءات المقيدة للتجارة بما في ذلك   -3

وضــع نظــام متــدرج للعقوبــات التــي يمكــن أن تطبــق  علــى الــدول التــي تتخــذ 
إجــراءات متعارضــة مــع أحكــام منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى ويكــون 

  عضاء الحق في تطبيقها عند اللزوم.للدول األ
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ـــــادالت  -4 أن تكـــــون التشـــــريعات التجاريـــــة واإلجـــــراءات المتعلقـــــة بانســـــياب المب
التجارية شفافة وواضحة وال تتضمن أي إجراءات من شأنها الحد من التجارة 

  بين الدول األعضاء.
دعوة القطاع الخاص إلى مشاركة فاعلة فـي الكشـف عـن اإلجـراءات المقيـدة  -5

  رة التي قد تتخذها أي من الدول األعضاء.للتجا
ال يجوز ألي دولة عضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبـرى أن تصـدر  -6

  تشريعًا أو قرارًا يساعد في تطبيق قيود غير جمركية.

  :تحرير تجارة الخدمات  : ثانياً 
ترغب أن يتم وضع جدول زمني الستكمال المفاوضات الخاصة بالقطاعات الخدمية التي 

الــدول فــي التفــاوض عليهــا بهــدف التقــدم فــي تحريرهــا فــي إطــار اتفاقيــة تحريــر التجــارة فــي 
جدول الزمني قبل نهاية عـام الخدمات بين الدول العربية على أن يتم االنتهاء من إعداد ال

2013.  
  

  )3/2013؟؟/ –) 24د.ع ( 579(ق.ق: 
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االهتمام باالستثمار في قطاع الزراعة 
 ذائي العربيواألمن الغ

  

  
  ،القمةإن مجلس الجامعة على مستوى 

  بعد اطالعه: - 
  مذكرة المنظمة العربية للتنمية الزراعية،على  �
  دراسة إحداث آلية تمويل عربية لتمويل التنمية الزراعية واألمن الغذائي العربي،على و  �
رقـــــم ) المتعلقـــــة بالبرنـــــامج الطـــــارئ األمـــــن الغـــــذائي العربــــــي مـــــن قـــــرار 6الفقـــــرة (وعلـــــى  �

) الصـــــــادر عـــــــن القمـــــــة العربيـــــــة التنمويـــــــة: 22/1/2013 -3ج  –) 3د.ع ( 29(ق.ق:
  االقتصادية واالجتماعية في دورتها الثالثة،

  )،14/2/2013-91د.ع  -1944قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم (قوعلى  �
تقريـــــر وتوصـــــيات اجتمـــــاع كبـــــار المســـــؤولين للمجلـــــس االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي وعلــــى  �

  )،24ضيري للقمة العربية الدورة العادية (التح
  وبعد االستماع إلى إيضاحات المنظمة العربية للتنمية الزراعية، - 
  وفي ضوء المناقشات، - 

  ر �ُ�ــــ�

توجيـــه مؤسســـات التمويـــل العربيـــة بزيـــادة حصـــة أنشـــطة التنميـــة الزراعيـــة واألمـــن الغـــذائي  -1
ــــ ــــى المنظمــــة العربي ــــي محفظتهــــا التمويليــــة، وعل ــــي ف ــــة متابعــــة هــــذا العرب ة للتنميــــة الزراعي

  الموضوع.
 دعوة الدول العربية إلى تهيئة المناخ المناسب لالستثمار في قطاع الزراعة. -2

  
  )3/2013؟؟/ –) 24د.ع ( 580(ق.ق: 
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  لــة عمــخط
 "مكافحة األمية بين النساء في المنطقة العربية: مقاربة تنموية"

  

  
  ،القمةإن مجلس الجامعة على مستوى 

  عد اطالعه:ب - 
  مذكرة األمانة العامة،على  �
ـــــــــــى  � ـــــــــــم (ق وعل ـــــــــــس االقتصـــــــــــادي واالجتمـــــــــــاعي رق ـــــــــــرار المجل  – 91د.ع  – 1944ق

14/2/2013،(  
  )،31د.ع  – 690قرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم (ق وعلى  �
  خطة عمل "مكافحة األمية بين النساء في المنطقة العربية: مقاربة تنموية"،وعلى  �
تقريـــــر وتوصـــــيات اجتمـــــاع كبـــــار المســـــؤولين للمجلـــــس االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي  وعلــــى �

  )،24التحضيري للقمة العربية الدورة العادية (
وٕاذ يؤكـــد علـــى ضـــرورة القضـــاء علـــى أميـــة المـــرأة ورفـــع كفـــاءة تعليمهـــا وتـــدريبها كمـــًا ونوعـــًا  - 

  تصادية واالجتماعية،لتمكينها من االعتماد على ذاتها واالنخراط في الحياة السياسية واالق
  وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، - 
 وفي ضوء المناقشات، - 

  ر �ُ�ــــ�

ـــة"  ـــة: مقاربـــة تنموي ـــة بـــين النســـاء فـــي المنطقـــة العربي اعتمـــاد خطـــة عمـــل "مكافحـــة األمي
بالصيغة المرفقة، كخطة استرشـادية تسـتعين بهـا الـدول األعضـاء عنـد وضـع خطـط عمـل تنفيذيـة 

  األمية بين النساء. لمكافحة
  

  
  )3/2013؟؟/ –) 24د.ع ( 581(ق.ق: 
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  )25موعد ومكان عقد الدورة العادية (
  لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة

  

  
  ،القمةإن مجلس الجامعة على مستوى 

استنادًا إلى المادة الثالثة من الملحق الخاص باالنعقـاد الـدوري لمجلـس الجامعـة علـى مسـتوى  - 
لقمـــة والـــذي يـــنص علـــى: "ينعقـــد مجلـــس جامعـــة الـــدول العربيـــة علـــى مســـتوى القمـــة بصـــفٍة ا

 منتظمة، في دورٍة عادية مرة في السنة في شهر مارس/ آذار...."،

) فقرة (أ) من الملحق الخاص باالنعقاد الـدوري لمجلـس الجامعـة 4وعمًال بما جاء في المادة ( - 
الـدورات العاديـة للمجلـس علـى مسـتوى القمـة فـي  على مستوى القمة والذي يـنص علـى: "ُتعقـد

مقر الجامعة بالقاهرة ويجوز للدولة التـي تـرأس القمـة أن تـدعو إلـى استضـافتها إذا رغبـت فـي 
 ذلك"،

تنــازل كــل مــن دولــة فلســطين وجمهوريــة القمــر المتحــدة عــن رئاســة القمــة للــدورتين وفــي ضــوء  - 
  )،25تضافة القمة المقبلة ()، وترحيب دولة الكويت باس26) و(25العاديتين (

  ر �ُ�ــــ�

جتمـــاع مجلـــس جامعـــة الـــدول العربيـــة علـــى الترحيـــب برئاســـة واستضـــافة دولـــة الكويـــت ال
  .بالكويت 2014والعشرين خالل شهر مارس/ آذار الخامسة مستوى القمة في دورته العادية 

  
  )3/2013؟؟/ –) 24د.ع ( 582(ق.ق: 
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الستضافتها ر لدولة قطتوجيه الشكر والتقدير 
 الدوحة) في 24القمة العادية (

  

  
  ،القمةإن مجلس الجامعة على مستوى 

  بعد اطالعه: - 
 على مذكرة األمانة العامة، �

 ،تقرير األمين العام عن العمل العربي المشتركوعلى  �

) لمجلــس الجامعـــة علـــى 24الستضـــافتها الكريمــة ألعمـــال الــدورة العاديـــة (لدولـــة قطــر تقــديرًا  - 
  ة، ولجهودها المقدرة في إعداد وتنظيم أعمال هذه الدورة،مستوى القم

  ر �ُ�ــــ�

حضرة صاحب السمو الشيخ حمـد بـن خليفـة آل ثـاني أميـر توجيه الشكر وبالغ التقدير إلى  -1
وكـــريم علـــى مـــا بذلـــه مـــن جهـــود فـــي إنجـــاح القمـــة وٕادارتـــه الحكيمـــة ألعمالهـــا، دولـــة قطـــر 

وتأكيـد الثقـة الكاملـة فـي فع مسـتوى أدائهـا الـوظيفي، مبادراته بدعم تطوير األمانة العامة ور 
قيادتــه لدفــة العمــل العربــي المشــترك ودفعــه نحــو تطــوير مســيرته وآفاقــه وترســيخ التضــامن 

ربــي لمــا فيــه مصــلحة األمــة العربيــة، وخاصــًة مبادرتــه بــدعم صــمود الشــعب الفلســطيني الع
 والحفاظ على الهوية العربية للقدس الشريف.

شـعبًا وحكومـًة علـى حفـاوة االسـتقبال وكـرم الضـيافة وعلـى لدولة قطر االمتنان التعبير عن  -2
التنظـــيم المحكـــم لمجلـــس الجامعـــة علـــى مســـتوى القمـــة والمجـــالس التحضـــيرية الســـابقة لـــه، 

إلنجـــاح انعقادهـــا فـــي أفضـــل الظـــروف  وكـــذلك تـــوفير كافـــة اإلمكانيـــات والترتيبـــات الالزمـــة
 .وتتويج أعمالها بالنتائج المرجوة

  
  )3/2013؟؟/ –) 24د.ع ( 583(ق.ق: 
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  القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي ومستجداته:
  
  

 مهمة الوفد الوزاري العربي إلى واشنطن
  

  
  ،القمةإن مجلس الجامعة على مستوى 

  بعد اطالعه: - 
 ،تقرير األمين العام عن العمل العربي المشتركعلى  �

صــحاب الجاللــة والفخامــة والســمو ملــوك ورؤســاء وأمــراء وفــي ضــوء المــداوالت التــي أجراهــا أ - 
 الدول العربية في هذا الموضوع، 

  ر �ُ�ــــ�

إيفـاد وفـد مـن وزراء الخارجيـة برئاسـة معـالي رئـيس مجلـس الـوزراء وزيـر خارجيـة دولـة قطــر  -1
وعضــوية المملكــة األردنيــة الهاشــمية والمملكــة العربيــة الســعودية ودولــة فلســطين وجمهوريـــة 

واألمين العام لجامعـة الـدول العربيـة فـي نهايـة الشـهر القـادم والمملكة المغربية لعربية مصر ا
إلجــراء المشــاورات مــع اإلدارة األمريكيــة حــول مجريــات عمليــة الســالم المعطلــة مــن مختلــف 
جوانبهـا وأبعادهـا وعـرض الموقــف العربـي إزاء المنهجيـة الدوليـة المتبعــة وآلياتهـا فـي معالجــة 

  لسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي.القضية الف
الطلب من رئيس الوفد تقديم تقرير عـن مهمـة الوفـد إلـى رئـيس القمـة ومجلـس الجامعـة علـى  -2

 المستوى الوزاري.
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  القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي ومستجداته:
  
  

 عقد قمة ُمصغرة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية
  

  
  ،القمةعلى مستوى  إن مجلس الجامعة

 إذ يؤكد على قراراته السابقة بشأن تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، - 

واســتنادًا إلــى مــداخالت القــادة العــرب التــي أكــدت علــى أهميــة اإلســراع فــي تحقيــق المصــالحة  - 
 الوطنية الفلسطينية،

 ي هذا الشأن،وٕاذ ُيشيد بالجهود المقدرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر ف - 

وفــي ضــوء المــداوالت التــي أجراهــا أصــحاب الجاللــة والفخامــة والســمو ملــوك ورؤســاء وأمــراء  - 
  الدول العربية في هذا الشأن،

  ر �ُ�ــــ�

ـــة  ـــة قطـــر ودول ـــة وعضـــوية دول ـــة مصـــر العربي ـــة مصـــغرة برئاســـة جمهوري عقـــد قمـــة عربي
لإلســراع فــي تنفيــذ المصــالحة ة المشــاركوالــدول األعضــاء التــي ترغــب فــي فلســطين واألمــين العــام 

الوطنية الفلسطينية باعتبارها الضامنة الحقيقية للحفاظ على الوحدة الفلسطينية ومواجهة التحديات 
 الماثلة أمام القضية الفلسطينية.
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  القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي ومستجداته:
  
  

 إنشـاء صنـدوق لدعـم القـدس
  

  
  ،القمةعلى مستوى إن مجلس الجامعة 

  بعد اطالعه: - 
 ،تقرير األمين العام عن العمل العربي المشتركعلى  �

 وبعد استماعه: -

إلــى كلمــة حضــرة صــاحب الســمو الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثــاني أميــر دولــة قطــر بشــأن  �
 إنشاء صندوق لدعم القدس،

 عربية، وٕالى مداخالت أصحاب الجاللة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول ال �

  ر �ُ�ــــ�

إنشـــاء صـــندوق باســـم دعـــم القـــدس بمـــوارد ماليـــة قـــدرها مبلـــغ مليـــار دوالر أمريكـــي لتمويـــل  -1
مشـــاريع وبـــرامج تحـــافظ علـــى الهويـــة العربيـــة واإلســـالمية للقـــدس الشـــريف وتعزيـــز صـــمود 
أهلهـــا، ولتمكـــين االقتصــــاد الفلســـطيني مـــن تطــــوير قدرتـــه الذاتيـــة وفــــك ارتهانـــه لالقتصــــاد 

 يلي ومواجهة سياسة العزل والحصار.اإلسرائ

 تكليف البنك اإلسالمي للتنمية بإدارة هذا الصندوق. -2
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  إنشاء مبنى ملحق إضافي جديد
 لألمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة

  

  
  ،القمةإن مجلس الجامعة على مستوى 

 ،اتساقًا مع جهود تطوير وتحديث األمانة العامة لجامعة الدول العربية - 

 وأخذًا في االعتبار المهام الجديدة التي ستضطلع بها األمانة العامة في هذا اإلطار، - 

ــًة للتطــور العلمــي والتكنولــوجي، وحرصــًا علــى تحــديث وتطــوير أدوات ووســائل العمــل  -  ومواكب
 العربي المشترك، وتمكين األمانة العامة من أداء مهامها الجديدة على النحو المنشود،

 وبعد االستماع: -

إلى ما أبداه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولـة قطـر بتمويـل إنشـاء  �
 ملحق للمقر الرئيسي لجامعة الدول العربية،

ومـا أبــداه فخامـة الــرئيس محمـد مرســي رئـيس جمهوريــة مصـر العربيــة بشـأن تــوفير قطعــة  �
 أرض مناسبة إلقامة الملحق اإلضافي،

  ر �ُ�ــــ�

ير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفـة آل ثـاني أميـر دولـة توجيه الشكر والتقد -1
قطــر علــى مبادرتــه الكريمــة بتمويــل تشــييد مبنــى الملحــق اإلضــافي الجديــد لألمانــة العامــة 
لجامعة الدول العربية على قطعة األرض التي سُتقدمها جمهورية مصر العربية لهذه الغايـة 

  في القاهرة.
ى فخامة الرئيس محمد مرسى رئـيس جمهوريـة مصـر العربيـة علـى توجيه الشكر والتقدير إل -2

اســتعداد مصــر لتــوفير قطعــة أرض مناســبة إلقامــة مبنــى الملحــق اإلضــافي الجديــد لألمانــة 
  العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

إلجــراء التجديــدات  2013تخصــيص مبلــغ إضــافي فــي موازنــة األمانــة العامــة للعــام الحــالي  -3
 في المقر الرئيسي لجامعة الدول العربية في ميدان التحرير.الالزمة 

الطلب إلى األمين العـام إجـراء االتصـاالت الالزمـة بالتنسـيق مـع الجهـات المعنيـة فـي دولـة  -4
 قطر وجمهورية مصر العربية إلنشاء مبنى الملحق اإلضافي الُمشار إليه.
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 موازنة األمانة العامة لجامعة الدول العربية
  

  
  ،القمةجلس الجامعة على مستوى إن م

  بعد اطالعه: - 
بشـــأن دعـــم أنشـــطتها وبرامجهـــا واالســـتحقاقات المترتبـــة علـــى  علـــى مـــذكرة األمانـــة العامـــة �

 ،تطوير أنظمتها وهياكلها وآليات عملها والعاملين فيها

 ،تقرير األمين العام عن العمل العربي المشتركوعلى  �

  ر �ُ�ــــ�

) دوالر أمريكــي 66295221عامـة لجامعــة الـدول العربيــة بمبلـغ (اعتمـاد موازنـة األمانــة ال    
مليــون دوالر) اعتبـــارًا مــن موازنـــة العـــام  5) دوالر أمريكــي (بزيـــادة قـــدرها 61295221بــدًال مـــن (

 .2014القادم 
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 إنشاء صندوق معاشات لموظفي األمانة العامة
  

  
  ،القمةإن مجلس الجامعة على مستوى 

الكريمة التي تفضل بها حضـرة صـاحب السـمو الشـيخ حمـد بـن خليفـة آل  استنادًا إلى المبادرة - 
  ثاني أمير دولة قطر، بإنشاء صندوق معاشات لموظفي األمانة العامة لجامعة الدول العربية،

وفــي إطــار تطــوير وتحــديث أنظمــة األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة واالرتقــاء بمســتوى  - 
 أدائها الوظيفي،

  ر �ُ�ــــ�

 وافقة على إنشاء صندوق معاشات لموظفي األمانة العامة لجامعة الدول العربية.الم -1

اإلشادة بمبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بشـأن  -2
 10إنشــاء صــندوق معاشــات لمــوظفي األمانــة العامــة، وتوجيــه الشــكر لســموه بتقديمــه مبلــغ 

 دء العمل بهذا الصندوق.مليون دوالر كدفعة تأسيسية لب

قيــام األمانــة العامــة باتخــاذ اإلجــراءات التنفيذيــة الالزمــة لعمــل الصــندوق وتقــديم تقريــر بهــذا  -3
 الخصوص إلى مجلس الجامعة في دورة قادمة.

 
  


